
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának  

2015. november 24-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor    bizottsági elnök 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan távol volt: 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Soós Péter ügyvezető 
 Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 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 4 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 legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék fel 9. napirendi pontként a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 
16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirend módosítását elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirend módosítását. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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270/2015. (XI.24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
november 24-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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági 
tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról 

 
2. Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtásáról 
 

Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 
3. Előterjesztés Hatvan város területén 10. számú felnőtt háziorvosi körzet kialakításáról, és a 

MEDICINA-SICULUS Korlátolt Felelősségű Társasággal felnőtt háziorvosi ellátásra 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés megkötéséről 

 
4. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti működő felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződések 
módosításáról 

 
5. Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 

6/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

6. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról 

 
7. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről 

 
8. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 

módosításáról 
 

9. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 Előadó a 3-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

10. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

11. Előterjesztés helyi jelentőségű védett természeti területek élőhelyeinek megóvásával 
kapcsolatos döntésekről 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő az 1-11. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
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12. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 
 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Előterjesztő: Nádas Sándor Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 

13. Egyebek  
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági 
tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Tóth Zsolt lemondott és Jagodics István kerül megválasztásra helyette. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
271/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa Tóth Zsolt 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakos 
felügyelőbizottsági tagi tisztségről való lemondását 2015. szeptember 28. napi hatállyal tudomásul 
veszi. 
 
Határid ő: 2015. november 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
272/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Jagodics István 3000 Hatvan, 
Székely u. 2. szám alatti lakost 2015. november 26. napjától 2017. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. november 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
273/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.)  alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát módosítja, és a jelen határozat mellékletét 
képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat 
meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb 
okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. december 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtásáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
274/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön 
nyújtásáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja, és többségi tulajdonosa  2015. december 10. 
napjáig 24.148.841,-Ft, azaz Huszonnégymillió-egyszáznegyvennyolcezer-nyolcszáznegyvenegy 
forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére a társaság likviditásának fenntartása és a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségei folyamatos teljesítése  céljából a jelen 
határozat mellékletében foglalt tagi kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
 
A tagi kölcsönből 11.515.809,-Ft visszafizetésének határideje: 2016. december 31. 
A tagi kölcsönből 12.633.032,-Ft visszafizetésének határideje: 2017. december 31. 
 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a helyi többlet adóbevétel. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 10. (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan város területén 10. számú felnőtt háziorvosi körzet kialakításáról, és a 
MEDICINA-SICULUS Korlátolt Felel ősségű Társasággal felnőtt háziorvosi ellátásra 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Tudjuk, hogy eddig is megvolt, csak nem volt betöltve. Egy másik körzet doktornője, dr. Éger 
Ildikó látta el. Ezután is ő fogja ellátni. Ha más fogja, akkor módosításra fog sor kerülni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A mi körzeti háziorvosunk már hosszú ideje, hónapok óta betegállományban van. Mindig más 
helyettesíti. Mi a helyzet? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az a helyzet ezekkel a háziorvosokkal, hogy ők magánvállalkozók, tehát nem tudunk nagyon 
beleszólni a dolgokba. 
 
Papp István bizottsági tag 
Szerintem külföldön van. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 



 

  

6 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
275/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén 10. számú felnőtt 
háziorvosi körzet kialakításáról, és a MEDICINA-SICULUS Korlátolt Felelősségű Társasággal 
felnőtt háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város területén létrehozza a hatvani 10. 
számú felnőtt háziorvosi körzetet. A körzet betegellátására feladat ellátási szerződést köt a 
MEDICINA-SICULUS Kft-vel  (székhely: 3000 Hatvan, Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-
032203, adószáma: 23480441-1-10, képviseli: Dr. Éger Ildikó ügyvezető),  mint egészségügyi 
szolgáltatóval, a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint. 
 A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. november 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti működő felnőtt háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződések 
módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Újra kellett számolni a költségeket. Ezt kérték az orvosok. Mindegyik rendelő rendelkezik 
almérővel, a közös költséget kellett másképpen megosztani, emiatt módosítottuk a szerződéseket. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
276/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések 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 a Kera-Med _Egészségügyi és Szolgáltató 
Betéti Társasággal (székhely: 2170 Aszód Hunyadi utca 5. cégjegyzékszám: Cg. 13-06-036717, 
adószáma: 20662907-1-13, képviseli: Dr. Száraz Katalin vezető tisztségviselő)  2014. november 
23-án a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és 
kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-
tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
277/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az LGM-MED Üzletviteli Tanácsadó és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15., 
cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028915, adószáma: 14556360-2-10, képviseli: Dr. Bőze Barna Zsolt 
ügyvezető), 2015. július 30-án a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére megkötött, 
többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat 
mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
278/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICINA-SICULUS Kft-vel  (székhely: 
3000 Hatvan, Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10, 
képviseli: Dr. Éger Ildikó, orvosi nyilvántartási bejegyzése: Dr. Kerekes Ildikó ügyvezető) 2011. 
augusztus 29-én a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított 
és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező 
szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
279/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Déry Károly Lászlóval, lakik: 3000 
Hatvan, Bercsényi u. 28, adószáma: 72702688-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 39461, 
vállalkozói igazolvány szám: ES – 255968) 1992. november 23-án a 9. számú felnőtt háziorvosi 
körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös 
megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes 
szerkezetbe foglalja.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
280/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia 
Máriával , lakik: 3000 Hatvan, Tóth Á. u. 14., adószáma: 61119138-1-30, orvosi nyilvántartási 
száma: 32946, vállalkozói igazolvány száma: 5505768), a 3. számú gyermekorvosi körzet 
működtetésére megkötött 1998. október 31. napján megkötött szerződést közös megegyezéssel 
módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe 
foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
281/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések 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 a Dr. Boross Mártával, lakik: 3000 Hatvan, 
Rákóczi u. 58., adószáma: 47988462-2-30, orvosi nyilvántartási száma: 28080, vállalkozói 
igazolvány száma: ES – 256367),  2012. december 13. napján a 4. számú házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel 
módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe 
foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
282/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bellák Mariannával , lakik: 3000 Hatvan, 
Kertész u. 67. sz., adószáma: 72630497-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 43076, vállalkozói igazolvány 
száma: ES – 256351), 1997. május 29-én az 5. számú fogorvosi működtetésére megkötött szerződést 
közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint 
egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
283/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Bajcsy Zs. út 4/a. szám alatti 
működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027212, 
adószáma: 13824651-2-10, képviseli: Dr. Nemes Károly ügyvezető), 1997. május 29-én a 6. számú 
fogorvosi körzet működtetésére megkötött szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat 
mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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5. napirend 
Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 6/2008. 
(II. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
284/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetekről szóló 6/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Minden évben felülvizsgáljuk a Hatvan Kártya díjakat, erre vonatkozóan az a javaslat, hogy 
módosítás ne történjen. Azonban a Hatvan Kártya rendelet alkalmazása során felmerülnek olyan 
igények, hogy évközben elidegenítik a gépjárművet és akár magánszemélyek, akár cégek esetében 
ez többletköltséget jelenthet. Ezt pontosítottuk most a rendeletben. Ha magánszemély értékesíti a 
gépjárművet, akkor nem kell kifizetni az egész díjat. A költsége a matricának 200 Ft, a rendeletbe 
ilyen formában kerülne bele. Cégek esetében viszont 10000 illetve 15000 Ft helyett ők is szintén a 
matrica költségét kellene, hogy megfizessék arányosan, ezért 1000 Ft-ot javasolunk jelképes 
összegként, hogy kerüljön beépítésre a díjak közé. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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285/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és 
érvényesítésére vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy a 2016. évre vonatkozóan a díjakat nem 
módosítja. 
 
Határid ő: 2016. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
286/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta szóló a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 

7. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Miért kell megszüntetni? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény értelmében január elsejétől valamennyi 
önkormányzatnak meg kell szerveznie a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást. Tehát ezt 
önállóan, valamennyi településen biztosítani kell. Illetve a jogszabály azt is mondja, hogy 
gyermekjóléti központokat kell létrehozni a járásszékhely településeken. Ez többletfeladatot jelent 
abban a vonatkozásban, hogy a járási településekre nézve is el kell látni bizonyos feladatot ennek a 
központnak. Emiatt mindenképpen módosítani kellett volna a megállapodást, de felülvizsgálat során 
is tapasztaltuk, hogy szinte kiüresedett maga a társulási feladat. Ugyanis a jelzőrendszeres 
szolgáltatás még benne volt, de ez 2015. júliusától már állami feladat, tehát ezt ki kellett venni. 
Vannak olyan települések, amelyek már csak névvel voltak benne, pl. Apc nem is volt a társulás 
tagja, de az anyatejgyűtjő szolgálatnál, mint szolgáltatást igénybe vevő meg volt jelölve az alapító 
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okiratban, illetve a társulási megállapodásban. Egyeztetve az OEP-pel, ez nem olyan feladat, 
amihez kell a társulás. Anélkül is 100 %-ban finanszírozott az OEP, hogy a társulás, vagy nem 
társulás útján látják el.  Heréd, Nagykökényes jelezte, hogy mindenképpen ki szeretne szállni, 
minden feladatot el kíván vinni. Erre most nem lett volna lehetőség, csak jövő év december 31-ével. 
A házi segítségnyújtást mindenképpen el kellett volna látni a társulásban, de a kilépés helyett 
megoldás lehet, ha a társulás megszűnik, mert Boldog község jelezte egyedül, hogy a házi 
segítségnyújtással szeretne majd segítséget kérni Hatvantól, de ezt egyedi feladatellátási szerződés 
útján is meg lehet tenni. Plusz normatívát jelenthet ugyan a társulás fenntartása, de ez csak akkor 
érvényesül, ha valóban van ellátott, de jelenleg nincs sem Boldogról, sem Herédről. Anyagilag nem 
csorbul az önkormányzat. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
287/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 31-ével a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulást megszünteti. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat feladatellátását szolgáló minden ingó és 
ingatlan vagyontárgy Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában marad. 
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsának soron következő ülésén jelen határozatnak 
megfelelően szavazzon.  
 
Határid ő:  2015. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
288/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-jétől továbbra is a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat útján látja el a szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti 
alapellátás és egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatokat. 
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Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
289/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát 2016. január 1. napi hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékletét képező módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
290/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) működési engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
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9. napirend 
Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) 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: 
 
291/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
292/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés helyi jelentőségű védett természeti területek élőhelyeinek megóvásával 
kapcsolatos döntésekről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
293/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi jelentőségű védett természeti területek 
élőhelyeinek megóvásával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 814/2014. (X. 30.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2015. november 27.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a közterületek elnevezéséről  
 
Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
294/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
december 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 11140/3. hrsz.-ú út 
elnevezésére a  „ Dézsmaszék köz” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
295/2015. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
december 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 0261/1 és 0259/30 
hrsz.-ú  út elnevezésére a  „Mikes utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
  
Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
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13. 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 ülését befejezettnek 
nyilvánította.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 

 Nádas Sándor Papp István 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke elnök-helyettese 
 


