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

2016. október 11-én a Városháza kistermében 1530 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva  aljegyző 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 Szabó János  főépítész 
 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 elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
193/2016. (X. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. október 
11-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Ipari Park fejlesztéshez 
kapcsolódó módosításáról 

 
 Előadó: Szabó János főépítész 
 

2. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

3. Előterjesztés a hatvani 2605/6. hrsz. alatt felvett ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa 
részére történő ingyenes tulajdonba adásáról 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Ipari Park fejlesztéshez 
kapcsolódó módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Jól gondolom, hogy ez a Bosch fejlesztéssel kapcsolatos? 
 
Szabó János főépítész 
Igen, azzal kapcsolatos. Szerkezeti egységet vizsgálnánk, tehát lényegében a 3-as utat. Ennek az az 
oka, hogy én azt gondolom, hogy a város életét nagyban fogja ez befolyásolni, ezért nézzük meg a 
vonatkozásait. A város érdekében egészben vizsgáljuk.  
 
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 
határozatokat hozta:  
 
 
194/2016. (X. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
a NIPÜF Ipari Park fejlesztéshez kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztést.  
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében dönt a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1061 
Budapest, Király u. 16.) által kezdeményezett Ipari Park fejlesztéshez kapcsolódó 
településrendezési eszközök módosításának megindításáról. 
A módosítás célja a projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
296/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontjában meghatározott, a Hatvanban 
megvalósuló beruházással összefüggő területrendezési hatósági eljárások végrehajtása. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
195/2016. (X. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
a NIPÜF Ipari Park fejlesztéshez kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft.-t 
(1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) bízza meg a Hatvan külterületén a 3. sz. főút – Robert 
Bosch út – 21. sz. főút – M3-as autópálya – Kerekharaszt által határolt szerkezeti egységet képező 
területen Ipari Park beruházáshoz szükséges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 
tervezési feladat elvégzésével bruttó 24.257.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 2. sz. mellékletét 
képező szerződés megkötésére. 
A szükséges pénzügyi forrást a tervezési szerződés értelmében a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. 
(székhely: 1061 Budapest, Király u. 16.) biztosítja. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI. 28.) 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
 
196/2016. (X. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településképi védelméről szóló 
32/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2605/6. hrsz. alatt felvett ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa 
részére történő ingyenes tulajdonba adásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta:  
 
 
197/2016. (X. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2605/6. hrsz. alatt felvett 
ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő 
hatvani 2605/6 hrsz. alatt felvett, 1000 m2 terület nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján 
ingyenesen átruházza a Váci Egyházmegye Ordináriusára, az egyház által alapított és működtetett 
Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium szakirányú egészségügyi 
képzéséhez szükséges épület kialakítása céljából, a határozat mellékletét képező megállapodásban 
foglaltak szerint.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező ingyenes 
tulajdonjog átruházását tartalmazó megállapodást elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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198/2016. (X. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2605/6. hrsz. alatt felvett 
ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával 2012. 
április 30. napján 253/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozatával határozatlan 
időtartamra megkötött együttműködési megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával 2012. 
április 30. napján megkötött együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
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 
    


