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

2015. július 16-án a Városháza kistermében 745órai kezdettel megtartott rendkívüli 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
  
Igazoltan volt távol: 
 Nádas Sándor bizottsági elnök 
   
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Malek Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes: 
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 Basa Zoltán legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Basa Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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: 
 
198/2015. (VII.16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. július 
16-i rendkívüli 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. ügyvezetőjének 
munkabéréről 
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2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

 
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
3. Előterjesztés háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés 

módosításáról 
 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
4. Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út és Akácfa utcák közötti 

szakaszával kapcsolatos intézkedésekről 
 

Előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 
 
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének munkabéréről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
199/ 2015. (VII.16.) 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. ügyvezetőjének munkabéréről 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.) alapítói jogokat 
gyakorló testülete és mint a munkáltatói jogok gyakorlója felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy Szabó Ottó 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. fszt. 1. szám alatti lakos 
munkaszerződését közös megegyezéssel akként módosítsa, hogy Szabó Ottó munkabére 2015. 
augusztus 1-jétől bruttó 250.000,-Ft/hó, azaz Kettőszázötvenezer forint/hó összegre csökkenjen.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására. 

 

Határidő: 2015. július 17. 

Felelős: Hatvan város polgármestere 
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2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági 
tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes: 
Kómár Mariann lemondott és egy új felügyelőbizottsági tag lett javasolva, Tóth László személyében. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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 
határozatokat hozta:  
 
200/ 2015. (VII.16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Kómár Mariann 
3000 Hatvan, Tabán út 3. 1/1. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 
2015. július 6. napi hatállyal tudomásul veszi. 

 
Határidő: 2015. július 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
201/2015. (VII.16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
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székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
felügyelőbizottsági tagjának Tóth László 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám alatti lakost 2015. 
július 16. napjától 2016. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A 
felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 

 

Határidő: 2015. július 17. 

Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
202/ 2015. (VII.16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 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. 

 
Határidő: 2015. július 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
3. napirend 
Előterjesztés háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes: 
A vállalkozási szerződésben volt egy kisebb hiba, a cégnek a neve másképp szerepelt és Dr. Kőszegi 
Csaba kérte, hogy legyen kijavítva. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
203/ 2015. (VII.16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződés 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 Dr. Kőszegi Csaba Korlátolt Felelősségű Egyéni 
Céggel (székhely: 3000. Hatvan, Knézich utca 4., cégjegyzékszám: Cg.10-11-020229, adószám: 
23093768-1-10, képviseli: Dr. Kőszegi Csaba) 2013. december 13-án a 4. 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. 
 
Határidő: 2015. augusztus 1. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út és Akácfa utcák közötti szakaszával 
kapcsolatos intézkedésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag: 
Mikor valósul meg ez a projekt, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. adott erre vonatkozóan 
valami információt? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető: 
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy legkorábban 2018-ban kezdik a munkálatokat, de mivel elég 
költséges a hatvani szakasz, ezért lehet, hogy még későbbre fog tolódni. Ezért próbáljuk addig 
megoldani, hogy folyamatos legyen a kerékpárút. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes: 
Többen igényelték már 2-3 évvel ezelőtt, hogy csináljunk kerékpárutat és most adódott ez a 
lehetőség, úgyhogy muszáj megcsinálni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag: 
Azon a körülbelül 150 méteres szakaszon, nem lehetne egy alacsony költségvetésű megoldást 
kitalálni, ha utána úgyis el lesz bontva. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes: 
A Balassi Bálint út főút, ez volt a régi 21-es út, tehát nem az önkormányzat tulajdona. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető: 
Országos közútról beszélünk, tehát itt vannak szabályok az építésre vonatkozóan. Ideiglenesen a 
legegyszerűbb módon lesz elkészítve, de az engedélyezésnél a közlekedés hatósággal az 
egyeztetések során abban maradtunk, hogy a város kaphat ideiglenes építési engedélyt erre a 
szakaszra, azért hogy az folyamatos legyen a kerékpárút. Ez azért lényeges, mert pályázati forrást 
abban az esetben lehet kapni kerékpárút építésre, ha folyamatos. Ha megszakítanánk, akkor sajnos 
nagy valószínűséggel pályázati forrást nem tudnánk igénybe venni. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese 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:  
 
204/ 2015. (VII.16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi 
Bálint út és Akácfa utcák közötti szakaszával kapcsolatos intézkedésekről 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 Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel 
kössön megállapodást a Balassi Bálint út – Nagygombos, Lőrinci út – Gesztenyefasor út között 
vezetett gyalog- és kerékpárút Béla és Akácfa utcák közötti szakasza terveivel, engedélyeztetésével 
és építésével kapcsolatban. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást annak aláírását követően 
utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésére. 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
205/2015. (VII.16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi 
Bálint út és Akácfa utcák közötti szakaszával kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és viseli annak minden 
következményét, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a megszerzett – 80. számú vasútvonal 
korszerűsítéséhez kapcsolódó Hatvan, Balassi Bálint úti külön szintű vasúti keresztezésre 
vonatkozó - építési engedélye alapján a Hatvan, Balassi Bálint út - Nagygombos, Lőrinci út - 
Gesztenyefasor út között vezetett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint úti vasúti átjárót és környékét 
érintő (Béla és Akácfa utcák közötti) szakaszát átépítheti, elbonthatja, és ezen beavatkozással 
kapcsolatban az Önkormányzat sem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., sem a Heves Megyei 
Kormányhivatal felé nem támaszt semmiféle kártérítési igényt. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi hogy a Hatvan, Balassi Bálint út - Nagygombos, Lőrinci út - 
Gesztenyefasor út között vezetett gyalog- és kerékpárút építési engedélyének időbeli hatálya és 
megépíthetősége függ a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére folyamatban lévő Balassi 
Bálint úti külön szintű vasúti keresztezés építési engedélyétől, illetve annak kivitelezésének 
megkezdésétől. 

Határidő: 2015. július 31. (értesítésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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Papp István bizottsági elnök-helyettes: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Papp István Basa Zoltán 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnök-helyettese tagja 
 
   


