
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 

2019. május 28-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 Johancsik Mónika osztályvezető 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó N. K. Kft. ügyvezetője 
 Csetneki Zsolt a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
49/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. május 
28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
 
 



2 
 

  

N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
  
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó 
megbízási díj átvállalásáról 

  
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 
 

3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszűnéséről és a 
vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról 

  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

4. Előterjesztés a gyermeket nevelő családok pénzügyi támogatásáról 
  

5. Előterjesztés a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról 
  

6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
 Előadó a 4-6. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

7. Előterjesztés a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-
rendezésével kapcsolatos döntésekről 

 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

8. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezetei és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
9. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról 

  
 Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

10. Tájékoztató a Hatvan városát érintő bűzhatások és talajszennyezettségi ügy állásáról 
  
 Előterjesztő az 1-10. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Horváth Richárd polgármester 
 

11. Egyebek 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Napirendi pontok előtt bemutatom Csetneki Zsolt rendőr alezredes urat, Hatvan város új 
rendőrkapitányát. Üdvözöljük körünkben. 
 
 
1. napirend 
Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez a beszámoló, még az előző rendőrkapitánnyal volt. Örömmel tapasztaljuk, hogy a bűnözés 
visszaesik, és reméljük, hogy ez nem csak a statisztika. 
 
Csetneki Zsolt, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
Először is szeretném elmondani Juhász János ezredes úr üzenetét, hogy szeretett volna itt lenni és 
elköszönni, de a szolgálatának ellátása miatt Budapestre van vezényelve jelenleg. Bízom benne, 
hogy a jövőben is ezt az eredményt tudjuk hozni, vagy esetleg még ezen javítani, mind a bűnügyi 
eljárások, mind pedig a balesetek visszaszorítása terén.  
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Jó munkát kívánunk. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
50/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város közrend-biztonsági helyzetéről 
szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2018. évi, Hatvan 
város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. június 7. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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2. napirend 
Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó 
megbízási díj átvállalásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
51/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megállapodás megkötéséről a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 
3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári 
terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj átvállalása tárgyában a tulajdonában 
álló terület nagysága arányában a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti 
tartalommal. 
  
A 2019. évre vonatkozó megbízási díj összeg átvállalására a pénzügyi fedezet bruttó 15.868.650,- 
Ft. összegben Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között rendelkezésre áll. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2019. május 31. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszűnéséről és a 
vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
52/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás megszűnéséről és a vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás tagja a társulási tanács soron következő ülésén igennel szavaz arra, hogy a Hatvan és 
Térsége Szennyvíz-beruházási Társulást – mivel annak célja megvalósult - annak tagjai a társulási 
megállapodás X. rész 3. a) pontja alapján közös megegyezéssel megszüntessék. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy szavazati jogát jelen határozati javaslatnak 
megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: a társulási tanács soron következő ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
53/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás megszűnéséről és a vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás tagja a társulást közös megegyezéssel megszüntető okiratot a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társulást 
megszüntető okiratot aláírja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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4. napirend 
Előterjesztés a gyermeket nevelő családok pénzügyi támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
54/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermeket nevelő családok pénzügyi 
támogatásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
Ez az előterjesztés a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők egyszeri támogatásáról 
szól. A támogatottak körét úgy próbáltuk összeállítani, hogy mindenki, aki nyugdíjas, vagy aki elérte 
a nyugdíjkorhatárt, valamint bármiféle egyéb, például rokkantnyugdíjas ellátásban részesül, ebben a 
támogatásban benne legyen. A támogatás mértéke 8000.- forint, ha egyedül él az illető nyugdíjas, ha 
viszont családban, akkor mind a ketten jogosultak rá, de akkor családtagonként 6000.- forint ez az 
összeg. A nyugdíjminimum most 28500.- forint, egyedülálló esetén a megállapított határ 142.500.- 
forint, a nem egyedül, hanem családban élő nyugdíjas esetén ez 114.000.- forint. Úgy gondolom, 
hogy ez egy viszonylag magas értékhatár, amibe a nyugdíjasok meglátjuk, hogy mennyi része fér 
bele, hiszen a nyugdíjasokról csak úgy van tájékozódásunk, hogy tudjuk, hogy mennyi a 62 év 
feletti. Így próbáltunk felállítani egy olyan értékhatárt, amibe lehetőleg minél többen, de inkább a 
rászoruló nyugdíjasok férjenek bele.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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55/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők pénzügyi támogatásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
56/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 hrsz.-ú földrészletek telekhatár-
rendezésével kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
57/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 
hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést.  
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  kivonja a forgalomképtelen vagyoni körből a  
hatvani 2684/24 hrsz.-ú, 1 ha 7890 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 8 m2 
nagyságú területét és forgalomképes vagyoni körbe sorolja, mivel a telekmegosztás következtében a 
2684/24 hrsz.-ú ingatlan területe 1 ha 7882 m2 nagyságú területre változik.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
58/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 
hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 2684/24 helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú 1 ha 7890 m2 
nagyságú és a hatvani 2684/25 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú 183 m2 
nagyságú földrészletek a határozat melléklete szerinti változási vázrajz alapján kerüljenek 
megosztásra. A telekmegosztás során a hatvani 2684/21 helyrajzi számú kivett garázsépület és 
udvar művelési ágú, 138 m2 nagyságú, a hatvani 2684/24 helyrajzi számú kivett közterület művelési 
ágú, 1 ha 7882 m2 nagyságú és a hatvani 2684/25 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési 
ágú, 107 m2 nagyságú ingatlanok alakulnak ki. 
Hatvan Város Önkormányzata a Lestyán Patika Betéti Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Gáspár 
András utca 17.) részére eladja a tulajdonában lévő, a telekhatár-rendezés során a hatvani 2684/21 
hrsz.-ú ingatlanhoz csatolásra kerülő 84 m2 nagyságú területrészt bruttó 126.000,- Ft vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási cselekmények 
lebonyolítására, a telekalakítási eljárás lefolytatására, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 1. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
59/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2684/21, 2684/24 és a 2684/25 
hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
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8. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
60/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezetei és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
61/2019. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Csicsergő Óvoda alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 
a 325/2013. (V. 30.) számú, a 447/2014. (V. 29.) számú, valamint a 378/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított, a határozat 1. számú mellékletét képező módosító 
okiratot, valamint a határozat 2. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 



10 
 

  

Határid ő: 2019. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Tájékoztató a Hatvan városát érintő bűzhatások és talajszennyezettségi ügy állásáról 
 
Előterjesztő, és előadó: Horváth Richárd polgármester 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Szeretnék kérni erről egy kis kiegészítést. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A tájékoztató elkészülte után kaptuk meg az ügyészség határozatát, miszerint a panasz nyomán a 
Heves Megyeri Rendőr-főkapitányság nyomozást megszüntető határozatát hatályon kívül helyezte és 
új eljárásra, új nyomozati cselekmények lefolytatására kötelezte a nyomozóhatóságot, tekintettel 
arra, hogy az ügy nem került teljes körűen felderítésre. Becsatoltuk az akkori szennyezett talajból 
vett mintákról készült mérési jegyzőkönyvet, ami többszörös határérték túllépéseket mutat, bár nem 
akkreditált. Ennek kapcsán a nyomozóhatóságnak további vizsgálatokat kell lefolytatnia az ügy teljes 
körű felderítése érdekében. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Ez jó hír. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Veszprém Megyei Környezetvédelmi Hatóság lett kijelölve és azt a határozatot hozta, hogy 
nyugodtan lehet még ide hozni továbbra is a szennyvizet. Hordják Veszprémbe! 
Hála Istennek újra nyomoznak, és csak találnak valamit, mert akkor nem találtak illegális 
leengedéshez keréknyomot, a növényzet nem volt kitaposva, úgyhogy ez alulról jöhetett fel. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Az a szerencsénk, hogy agyagréteg van ott, mert ha nem lenne, akkor a vízbázist is már régen 
megfertőzte volna. Ott olyan nehézfémek vannak, hogy ahhoz képest a sósav semmi. Reméljük, 
hogy a katasztrófavédelem is el fogja végezni a szükséges fúrásokat, mert eddig sajnos nem csináltak 
semmit. Nem tudjuk az okát, nyilván az új eljárás során minden alaposan körbe lesz járva, legalábbis 
ezt kérjük, mert a lakosságról, és a vízbázisáról van szó. Nem végeztek méréseket, nem tudni miért. 
Mi végeztettünk saját költségen mérést.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Furcsa volt, hogy a Hunviron Kft.-hez legközelebbi helyre telepített bűzcsapdát az első nap ellopták, 
ami legjobban mérhette volna a bűzhatást. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan városát érintő bűzhatások és 
talajszennyezettségi ügy állásáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
11. napirend 
Egyebek 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak 
az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


