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

2019. június 25-én 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:   
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Takács Gábor előterjesztésben közreműködő 
 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: 
 
66/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. június 
25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról 
és az ügyvezető munkabérének módosításáról 

 
 Előadó: dr. Veres András 
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2. Előterjesztés az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola alapítására és működtetésére 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról 

 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 
 

3. Előterjesztés Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég részére magánrendeléshez való 
hozzájárulásról, és a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi rendelő bérbeadásáról 

 
4. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 Előadó a 3-4. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

5. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 
 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 

6. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és 
az ügyvezető munkabérének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Annyi kiegészítésem lenne, hogy a Sándor Sándor nevű úriember akkor, amikor Jászfényszaru 
részesedését megvásároltuk, abban a pillanatban beadta a felmondását, és összeült volna a bizottság, 
de meg sem tudtuk tartani, mert egyik napról a másikra bejelentette ezt. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez a cég eléggé kiüresedett, és úgy néz ki, hogy 2020. január 1-től az egész hulladékos dolog állami 
tulajdonba megy át. Mivel már nincs annyi munka, ezért lesz leszállítva Soós Péter bére. Majd ki 
lesznek vásárolva a kis faluk, és csak Hatvannak marad itt egy kis pénze. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 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: 
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67/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett 
tőkéjének leszállításáról és az ügyvezető munkabérének módosításáról 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 Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 
tagjának Csinger Béla 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18. tt. 38. szám alatti lakost választja meg 
2019. június 28. napjától 2020. október 23. napjáig tartó határozott időtartamra. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 
szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 
továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 
 
Határid ő: 2019. június 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
68/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett 
tőkéjének leszállításáról és az ügyvezető munkabérének módosításáról 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 Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdése és 3:176. § 
(1) bekezdése rendelkezéseire való tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint törzsbetéthez igazodó saját üzletrészét 
bevonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 
szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 
továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 
 
Határid ő: 2019. június 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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69/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett 
tőkéjének leszállításáról és az ügyvezető munkabérének módosításáról 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 Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdés és 3:176. § 
(2) bekezdés rendelkezéseire való tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 25.400.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázezer forint összegű jegyzett 
tőkéjét 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összeggel 15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-
négyszázezer forint összegre leszállítja.  
 
A tőkeleszállítást követően a táraság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul: 
 
A Társaság jegyzett tőkéje: 15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-négyszázezer forint  
 
Az egyes tagok törzsbetétje: 
 
Hatvan Város Önkormányzata    Törzsbetét összege: 13.100.000,-Ft 
Apc Községi Önkormányzat     Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Boldog Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Csány Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Heréd Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Hort Nagyközségi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagykökényes Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Petőfibánya Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Palotás Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Vanyarc Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kisbágyon Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Bér Község Önkormányzata     Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Ecséd Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Vámosgyörk Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Lőrinci Városi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat   Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Hévízgyörk Község Önkormányzata    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kál Nagyközségi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagyút Községi Önkormányzat    Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
 
A Társaság a bevont üzletrészre eső 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összegű törzsbetétet az 
eredménytartalékba helyezi. 
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A Társaság taggyűlése felhatalmazza a társaság ügyvezetését, hogy a tőkeleszállítással kapcsolatos 
hirdetményt a Cégközlönybe közzétegye, illetőleg a tőkeleszállítás tényét a Cégbíróság részére 
bejelentse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 
szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 
továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 
 
Határid ő: 2019. június 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
70/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett 
tőkéjének leszállításáról és az ügyvezető munkabérének módosításáról 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 Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja a Soós Péter Jánossal megkötött munkaszerződést közös megegyezéssel a határozat 
melléklete szerinti tartalommal megszünteti, és felhatalmazza Hatvan Város Önkormányzata tagot, 
valamint a képviseletében eljáró Hatvan város polgármesterét, hogy a munkaszerződést 
megszüntető okiratot aláírja.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Soós Péter Jánossal a Társaság ügyvezetetésének 
ellátására a határozat 2. számú melléklete szerinti megbízási szerződést köt, és felhatalmazza 
Hatvan Város Önkormányzata tagot, valamint a képviseletében eljáró Hatvan város polgármesterét, 
hogy a megbízási szerződést az ügyvezetővel aláírja.  
  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 
szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 
továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 
 
Határid ő: 2019. június 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
71/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett 
tőkéjének leszállításáról és az ügyvezető munkabérének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja elfogadja a Társaság társasági szerződésének a határozat melléklete szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért 
szavazólapon a szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, 
továbbá a szavazólapot 2019. június 28. napjáig a társaság részére átadja. 
 
Határid ő: 2019. június 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola alapítására és működtetésére 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról 
 
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: 
 
72/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola 
alapítására és működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséhez való 
hozzájárulásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában felvett hatvani 2711 hrsz.-ú, 4361 m2 nagyságú, 
kivett lakóház, udvar és kollégium megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám 
alatti ingatlanban – mely a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésben áll – Innovációs Társadalomtudományi 
Főiskola működjön.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a Távoktatási Intézet Kft. 
(székhely: 2100 Gödöllő, Rét u. 58.) képviselőjével az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola 
alapítása és működtetése érdekében együttműködési megállapodást kössön a határozat mellékletét 
képező megállapodás tervezet szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2019. június 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég részére magánrendeléshez való 
hozzájárulásról, és a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi rendelő bérbeadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Nem kevés a bruttó 40 ezer forint bérleti díj? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nem, mert a férje által bérelt rendelőben lesz a rendelése. 
 
 
Egyéb 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: 
 
73/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég 
részére magánrendeléshez való hozzájárulásról, és a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi 
rendelő bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég 
(cégjegyzékszám: 10-11-020258 Dr. Kőzsegni Dr. Sántha Klára ügyvezető) részére engedélyezi a 
magánrendelés elindítását a 3000 Hatvan, Bástya út 10. szám alatti háziorvosi rendelőben azzal, 
hogy a magánrendelés a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelését nem zavarhatja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2019. július 30. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
74/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég 
részére magánrendeléshez való hozzájárulásról, és a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi 
rendelő bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bástya út 10. szám alatt található orvosi rendelő 
megnevezésű belterületi ingatlanban található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – 
háziorvosi rendelőt és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket – melyet Dr. Kőszegi Csaba 
felnőtt háziorvos bérel - egészségügyi ellátás céljára a magánrendelésre vonatkozó engedélyek 
hatályba lépésétől számított 5 év határozott időtartamra bérbe adja a Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára 
Egyéni Cég (székhely: 3000 Hatvan, Knézich utca 4. cégjegyzékszám: Cg. 10-11-020258, 
adószáma: 26729226-1-10, képviseli: Dr. Kőszeginé Dr. Sántha Klára ügyvezető) részére. 
A bérleti díj bruttó 40.000,- Ft/hó azaz bruttó Negyvenezer forint/hó. A rendelési idő a bérleti 
szerződésben kerül meghatározásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: a magánrendelésről szóló végleges engedély kiadását követően 15 nap. (a bérleti 
szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Korainak tűnhet, hogy módosítjuk a most május 1-jén hatályba lépett rendeletet, de az élet sok 
mindent igazol, és amikor beérkezett a most folyamatban lévő kérelem, a kérelmező részéről olyan 
kérdések merültek fel, amikből arra következtettünk, hogy ha ők nem értik, akkor valószínűleg 
mások sem fogják úgy értelmezni a rendeletet, ahogy mi azt eredetileg szántuk. Igazából többen azt 
hiszik, hogy amikor benyújtják a kérelmet, akkor a pontszámításnál, - mivel a szerződést a férj és a 
feleség, illetve élettársak írja alá -, összeszámítódnak a pontjaik és akkor már a maximális értéket éri 
el a támogatás. Ezt összehasonlítva egy egyedülállóval, akkor ő mondhatná, hogy ő hátrányos 
helyzetben van. Ilyen lehetőségnek nem kívántunk teret adni, és ezt pontosítottuk. A kérelmezők 
eldönthetik, hogy akinek kedvezőbbek a kondíciói, az nyújtsa be a kérelmet. Az eredeti rendeletben 
úgy szerepelt, hogy folyamatos hatvani munkaviszonnyal, folyamatos lakóhellyel kell rendelkezni. 
Ennél a fiatalembernél is felmerült az problémaként, hogy ő a munkaviszonyának a nagy részét 
Hatvanban töltötte, de elment két évre a Balatonhoz, és így volt egy megszakítás. Nem mintha most 
ehhez a fiatalemberhez igazítanánk a rendeletet, de ez lehet, hogy másnál is ugyanígy felmerül. Ezért 
gondoltuk azt, hogy ha megszakítás van, akkor a hatvani munkaviszony és a hatvani lakóhely 
összeszámítódhasson, de a minimum egy évnek meg kell lenni, mert az volt az eredeti szándéka az 
önkormányzatnak, hogy olyanokat támogassunk, aki legalább egy éve itt él, vagy itt dolgozik. A 
kezesség kérdése is felmerült. A korábbi rendelet alapján nyújtott támogatásoknak még ma is vannak 
olyan esetei, ahol próbáljuk behajtani a kintlévőséget. Ezért szerettük volna, hogyha egy olyan 
garancia is belekerül a rendeletbe, amivel nem csak az ingatlanra terheljük rá, hanem esetleg legyen 
egy olyan kézfizető kezes, aki helyt tud állni, és egyszerre egyidejűleg ki tudjuk küldeni a 
felszólítást. A kézfizető kezesi feltételek alapján már valóban majdnem, hogy banki tevékenységet 
végzünk, amikor megnézzük a feltételeket. Régen volt a BAR lista, amit most másképpen hívnak, és 
a hitelintézetek le tudják igazolni, hogy a kérelmezőnek van-e már hitele, vagy esetleg egy hitelnél 
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az illető már kezes. Tehát, hogy a visszafizetés garantált legyen, ezért tettük bele ezeket a 
kiegészítéseket a rendeletbe, hogy ha mégse fizetne az adós, akkor ne vesszen el a pénzünk. Most 
július 1-jétől megindul a babaváró állami támogatás, azt is szabályoznunk kellett, hogy egy ilyen 
állami támogatás esetében, ha most megtagadjuk a hozzájárulást, hogy ő jelzálogjogosult legyen, és 
nem engedélyezzük, akkor mi leszünk a rosszak. Ezt egy fiatal esetében ne akadályozzuk meg, de 
beletettük, hogy ebben az esetben is kérje meg a hozzájárulást, és a polgármester úr jogosultsága 
legyen ezt eldönteni. Leszabályoztuk, hogy mikor milyen hozzájárulást adhat a polgármester, ami az 
önkormányzatnak nem hátrányos. Tehát lehet egy munkáltatói támogatás, lehet egy pénzintézeti 
támogatás, de akár végrehajtási jogot is jegyezhetnek be, ami megint csak az önkormányzat érdekeit 
sértené, mert ha elárverezik a házat, akkor nem tudjuk visszakövetelni a pénzünket. Ezért vannak 
benne ilyen kritériumok. Tehát még egyszer mondom, hogy minden a rendeletben szabályozott 
kitétel az önkormányzat, és a pontosítás érdekében történik, hogy aki elolvassa a rendeletet, az már 
az elején tisztában legyen azzal, hogy mit vállal ő maga is, és milyen feltételekkel kötjük meg vele a 
szerződést. 
 
 
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: 
 
75/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról 
szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Támogatjuk a Katasztrófavédelmet 2,5 millió forinttal, amiből beszereznek őket, és a munkájukat 
segítő eszközöket. 
 
 
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: 
 
76/2019. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
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Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer  
forint  támogatást nyújt a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakfelszereléseinek, tűzoltó 
technikai termékeinek és informatikai eszközeinek bővítése, fejlesztése érdekében.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között létrejövő, a határozat mellékletét képező 
adományozási megállapodás aláírására. 
A 2.500.000,- Ft támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendeletben a „Szervezetek, alapítványok” támogatása költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2019. július 10. (adományozási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Egyebek  
 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb 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   


