
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2015. október 27-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 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
 Szép Éva belső ellenőr 
 Soós Péter ügyvezető 

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 legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék le napirendről a 2. napirendi pontot – (Előterjesztés a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról). Kérte, hogy aki 
elfogadja a módosítást, igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2. 
napirendi pont napirendről történő levételét. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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242/2015. (X.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. október 
27-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 Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. szeptember 30. napján fennálló gazdasági, 
pénzügyi helyzetéről, fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, 
valamint a társaság társasági szerződésének módosításáról 

 
 Előadó: Dr. Veres András  

 
2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötött együttműködési 

megállapodásról 
 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

3. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyes részterületre vonatkozó 

módosításáról 
 

 Előadó: Szabó János főépítész 
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
5. Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

6. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

7. Előterjesztés Albert Schweitzer Kórház-rendelőintézettel egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés megkötéséről 
 

8. Előterjesztés a CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 
fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról 

 
9. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előadó a 7-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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10. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
11. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

12. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
13. Előterjesztés a Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 

valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. 
(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
14. Előterjesztés Hatvan város címere és logója használatának engedélyezéséről 

 
 Előadó az 10-14. napirendi pontnál: Dr. Kovács Éva aljegyző  

Előterjesztő az 6-14. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

15. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 
 

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

 
Zárt ü l é s: 
 

1. Előterjesztés az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. névhasználat iránti 
engedélykérelméről 

 
2. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 

 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 

Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. szeptember 30. napján fennálló gazdasági, 
pénzügyi helyzetéről, fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, valamint 
a társaság társasági szerződésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Tekintettel arra, hogy ez egy többszemélyes Kft., tehát több önkormányzat a tagja, ezért a határozati 
javaslatok arról szólnak, hogy polgármester urat felhatalmazzuk arra, hogy miként szavazzon majd 
a társaság taggyűlésén. Az egyik téma, a Társaság 2015. szeptember 30-ára elkészített gazdasági, 
pénzügyi helyzetéről szóló beszámolója. A társaság fióktelepeinek és telephelyeinek feltüntetése 
pedig azért szükséges, mert a projekt keretében hulladékkezelő központ, hulladékudvar létesült 
Hatvanban, és hulladékudvarok Kálon, valamint Jászfényszarun, ezeknek a társasági szerződésben 
történő feltüntetése szükséges. A harmadik téma pedig a jegyzett tőkének az emelése, amelyre 
100000 Ft-tal kerülne sor, tekintettel arra, hogy Hévízgyörk Önkormányzata is belépne ebbe a 
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gazdasági társaságba, 100000 forint névértékű üzletrésszel. Az utolsó határozati javaslat pedig arról 
szól, hogy ennek megfelelően a módosításokat át kell vezetni a társasági szerződésen és a 
cégbíróság felé az okiratokat benyújtani. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Én annyit szeretnék kérni, hogy külön szavazzunk a határozati javaslatokról. Szeretném 
megkérdezni ügyvezető úrtól, hogy ezt a jelentős hiányt, ami mutatkozik a pénzügyi beszámolóban, 
ezt a majd létrejövő lerakó mennyiben fogja befolyásolni, vannak-e számítások erre vonatkozóan? 
 
Soós Péter ügyvezető 
 A legnagyobb költség számunkra a lerakási díj. Ha birtokba vesszük az új telepet, akkor a 
mechanikai előkezeléssel a lerakási illeték, - amit az energetikai hivatal felé 6000 Ft/tonna  
összegben  be kell fizetni - alól mentesülünk. Jóval hatékonyabb és gazdaságosabb lesz a társaság 
működése. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Nagyságrendileg milyen arányban? 
 
Soós Péter ügyvezető 
Ez a technológia most került bevezetésre és még most szerezzük a tapasztalatokat. Az első 
számítások szerint 30 %-os megtérülés várható. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki az első 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
243/2015. (X. 27.) 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 2015. szeptember 30. 
napján fennálló gazdasági, pénzügyi helyzetéről, fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről, valamint a társaság társasági szerződésének 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 Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő 
taggyűlésén támogatja a társaság 2015. szeptember 30. napjára elkészített gazdasági és pénzügyi 
beszámolójának az elfogadását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: 2015. november 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 



 

  

5 

 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki a második 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
244/2015. (X. 27.) 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 2015. szeptember 30. 
napján fennálló gazdasági, pénzügyi helyzetéről, fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről, valamint a társaság társasági szerződésének 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 Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén támogatja, hogy a társaság telephelyet létesítsen 
 
3000 Hatvan, 054/13 hrsz., és a 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz. alatt, 
 
valamint a társaság a telephelyeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: 2015. november 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki a harmadik 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
245/2015. (X. 27.) 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 2015. szeptember 30. 
napján fennálló gazdasági, pénzügyi helyzetéről, fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről, valamint a társaság társasági szerződésének 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 Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő 
taggyűlésén támogatja, hogy a társaság fióktelepet létesítsen  
 
3350 Kál, 029/26 hrsz., és 
5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt, 
 
valamint a társaság a fióktelepeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: 2015. november 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki a negyedik 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
246/2015. (X. 27.) 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 2015. szeptember 30. 
napján fennálló gazdasági, pénzügyi helyzetéről, fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről, valamint a társaság társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) 13.000.000,-
Ft, azaz Tizenhárommillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező 
tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő 
taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az 
alábbiak szerint: 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi jogukkal élni 
és a tőkeemelésben részt venni.  
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2. A felemelt 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 
gyakorlására a Ptk. 3:199. § (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város Önkormányzata 
elsőbbségi jogával nem kíván élni. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során a taggyűlés által 
kijelölt alábbi személye jogosult a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a tagok elsőbbségi 
jogával nem érintett 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó rész vonatkozásában: 

 
Hévízgyörk Község Önkormányzata – képviseli: Bazan Tibor polgármester, székhelye: 
2192 Hévízgyörk, Kossuth L. utca 124. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig. 

 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan 
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 100.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő 
felemelését, mely készpénz befizetésével történik meg a társaság bankszámlájára a 
tőkeemelést elfogadó taggyűlési határozatot követő 20 napon belül.   

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, 
így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük 
mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 
4. A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 25.000.000,-Ft, 
azaz Huszonötmillió forint összegű törzstőkéje 25.100.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-
egyszázezer forint összeg lesz. 

 
 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági szerződést módosító 
okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges cégbírósági 
változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron 
következő megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon a társasági szerződés jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést módosító okiratot, a 
jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb okiratokat 
aláírja. 

 
Határid ő: 2015. november 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki az ötödik 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
247/2015. (X. 27.) 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 2015. szeptember 30. 
napján fennálló gazdasági, pénzügyi helyzetéről, fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről, valamint a társaság társasági szerződésének 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 Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő 
taggyűlésén igen szavazatával támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 
módosítását a jelen határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést 
módosító okirat szövege szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja, valamint arra, hogy a 
szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban a szükséges okiratokat aláírja.  
 
Határid ő: 2015. november 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodásról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
A képviselő-testület korábbi határozatában szeptember 3-án már felhatalmazta polgármester urat, 
hogy együttműködési megállapodást írjon alá a Bosch-sal. Ezért ez most utólagos jóváhagyásra 
kerül a bizottság, illetve a testület elé. Arról szól ez az előterjesztés, hogy a Bosch igényt tart arra, 
hogy itt helyben képzések induljanak, ennek a helye a Szárazmalom épületében lenne. Tekintettel 
arra, hogy ez még nem készült el, így ebben az átmeneti időszakban a múzeumnak a tudástár 
elnevezésű helysége biztosítaná a képzésre a helyet. A képzés indulásának időpontja pedig október 
2. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mikor van a befejezési határidő? 
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Decemberben van a befejezési határidő. Az idén be kell fejezni. 
 
 
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: 
 
248/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel 
megkötött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a Hatvanban 2015. október 2. napján kelt, a 

Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodást utólagosan 

jóváhagyja. 

 

Határid ő: 2015. október 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  

 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A rendeletmódosításba beépítésre kerültek a III. negyedévi változások a bevételi és kiadási oldalon 
egyaránt. Ez 1 milliárd 31 millió 642 ezer forint csökkenést jelent a költségvetésben. Egyrészt 
növekedtek a bevételek állami támogatásokkal, amit igénylés alapján kapott meg a város. 
Másrészről beépítésre került például az Agora multifunkcionális központ támogatási igénylésének, 
és az üveggyárnak a visszamondása. Tehát az is kikerült a költségvetésünkből. Ez egy tetemes 
összeg a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Emellett áttekintésre került két nagy tétel, a műfüves 
pálya és a sportcsarnok építése 2016-ra tevődik át. Ezek tetemes összegek, amik jelentkeznek az 
önkormányzat költségvetésében. A költségvetés áttekintése után elmondható, hogy tartható, tehát 
reményeink szerint az év végével az adófeltöltéssel ezek az előirányzatok tarthatóak lesznek.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Kérlek erősítsd meg, hogy Hatvan Város Önkormányzatának nincs tartozása. 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Van folyószámla hitelkeretünk, de jelenleg nincs igénybe véve. Hitelt még nem vett fel az 
önkormányzat. Szeptemberben döntött a képviselő-testület, hogy a Szárazmalom felújítására 139 
millió forint hitelfelvételt eszközlünk. Erre a kormány engedélye megkérésre elküldésre került. 
Abból van esetleg probléma a média felé, hogy van egy 1 milliárd forint értékű hitelkeret. De ez 
csak keretlehetőség. Abból nincs aláírva jelenleg egy szerződés sem. Egyedül a Szárazmalomra 
szeretnénk 139 millió forintot igénybe venni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
249/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyes részterületre vonatkozó 
módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
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: 
 
250/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek 
egyes részterületre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az 
alábbi mellékletek szerint módosítja: 

1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10 000); 
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása; 
3. melléklet: Változások bemutatása; 
4. melléklet: A tervezési területek biológiai aktivitásérték-számítása. 
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Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
251/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek 
egyes részterületre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról  
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
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: 
 
 
252/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2016. évi 
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Utánanéztem és látom, hogy több városban megszüntetik ezeket a hulladékgyűjtő szigeteket. 
Készült-e kimutatás arról, hogy az összességében összegyűjtött szelektív hulladék gyűjtése hogyan 
változott a lakossági kukák bevezetésével és arányaiban mennyiben csökkent a szigeteken 
elhelyezett hulladék mennyisége esetlegesen? 
 
Soós Péter ügyvezető 
A szigeteken nem csökkent az elhelyezett hulladék mennyisége. A lakosságnál nagyon jól 
bevezetésre került a házaknál történő szelektív hulladékgyűjtés, élnek is vele, viszont nem csökken 
a kommunális hulladék mennyisége. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Jól értem, hogy akkor a szigeteken nem csökkent a hulladék mennyisége? 
 
Soós Péter ügyvezető 
Nem mindenhol csökkent. De a 27 szigetből 3-at tudnék felsorolni ahol csökkent. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Vannak olyanok, akik nem írták alá a szelektív hulladékgyűjtést, az nyilván megjelenik a 
szigeteken. Nagyon örülnek neki sokan, hogy kaptak ingyen egy ilyen szelektív hulladék gyűjtésére 
alkalmas kukát. Nyáron jobban megtelik, most kevésbé, ezt otthon tapasztalom. 
 
Soós Péter ügyvezető 
Ez a hulladékgyűjtő szigetekre is jellemző. Ilyenkor sűrűbben volt elszállítva. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Akkor jól értem, hogy 3 kivételével nem csökkent a hulladék mennyisége a szigeteken? 
 
Soós Péter ügyvezető 
Igen.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Másik kérdésem, hogy pénzben kifejezve mennyi előnye származik abból a városnak, hogy 
megszűnnek ezek a hulladékszigetek? Van erről kimutatás? 
 
Soós Péter ügyvezető 
Kimutatás erről nem készült. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Akkor úgy kérdezem, hogy többe kerül-e 4 edényzetet elvinni, mint egyet? 
 
Soós Péter ügyvezető 
Mivel a járatszedés megvan, többe nem kerül. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Annyit még tegyünk hozzá, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak az üveghulladék kerül 
a továbbiakban elszállításra, mert elég nagy gondot okoz a szolgáltatónak és a városgondnokságnak 
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is a hulladékgyűjtő szigetek rendben tartása. Tehát nem a Hulladékgazdálkosái Kft-nél jelentkezik a 
nagyobb probléma, hanem a Hatvani Városgondnokságnál, mivel a hulladékgyűjtő szigeteket nekik 
kell takarítani és a lakosság mindenféle kommunális hulladékot letesz oda. Aki arra jár, azt látja, 
hogy teli van szeméttel. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én személy szerint azt tapasztaltam, hogy kertes háznál kitesznek házanként 1 kukát. A 
lakótelepeknél viszont 400 főnek 9-et. Ez olyan gyorsan megtelik, hogy azért viszik a szigetre, van 
aki olyan, hogy elviszi. Aki nem, az beleteszi a vegyesbe.  
 
Soós Péter ügyvezető 
Az a gond a lakótelepnél, hogy a közös képviselők nem bírják hol elhelyezni az edényeket.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nincs valami nagy konténer, amit lehetne még? 
 
Soós Péter ügyvezető 
Az 1 m3-es konténerek is fel lettek ajánlva, és nem kellettek. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Igen, ilyenek kellenének a lakótelepekhez. Ezzel kell még foglalkozni, mert ez nem megoldott. 
Ahogy irodavezető asszony is elmondta, hogy ha 1 valaki letesz egy dobozt, akkor másnap már 25 
lesz. 
 
Soós Péter ügyvezető 
4 kurens hely van, ahol illegális lerakás működik. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az a baj, hogy nem is lehet megakadályozni, mert minden kuka teli van. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Akkor a közös képviselőkkel le kell ülni tárgyalni, hogy az 1 m3-est kell kitenni. 
 
Soós Péter ügyvezető 
Mindegyiknek fel lett ajánlva, senki nem élt vele, mert nem tudják hol elhelyezni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ne ők döntsenek, legyen kötelező. Ha nem, akkor át kell rájuk hárítani a költséget. A családi 
házaknál ez nagyon jó, de a lakótelepeken nagyon kevés a kuka.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
253/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 
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módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 

7. napirend 
Előterjesztés Albert Schweitzer Kórház-rendelőintézettel egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés megkötéséről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy az ügyelet szerződése lejár ebben az évben. Egy évig meg lesz 
hosszabbítva a debreceni cég szerződése. 
 
Dr. Kovács Éva aljegyző 
Korábban a környező települések, a kistérség, Pusztamonostor és Jászfényszaru meghatalmazták 
Hatvan Város Önkormányzatát, hogy együttesen kívánják ellátni az ügyeleti ellátást. Külön-külön 
elég nehézkes lenne ezeknek a településeknek. Akkor volt egy közszolgáltatási szerződésünk a 
Hatvan Város Önkormányzata által alapított Albert Schweitzer Kórház-rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel és a Kórház Kft. pedig egy debreceni céggel láttatta el ezt a feladatot. A 
kórháznak a debreceni céggel a szerződése közbeszerzési eljárás alapján jött létre. Jövő év végén jár 
le a kórháznak a szerződése ezzel az ügyeletet ellátó Kft.-vel. Addig Hatvan Város Önkormányzata 
a többi település nevében meghosszabbítaná a kórházzal kötött szerződést az ügyelet ellátására. Ez 
az idő alkalmas lesz arra, hogy felülvizsgálják a vezetők majd, hogy jól működik-e ez az ügyeleti 
rendszer, érdemes-e váltani, milyen eszköz és személyi feltételek szükségesek. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az lesz, hogy nem velünk fog szerződést kötni a kórház, hanem minden településsel külön. Ha 
valami probléma merül fel, akkor azzal tárgyal, amelyik településsel kapcsolatos.  
 
 
Dr. Kovács Éva aljegyző 
Most egyenlőre ebben az egy évben még marad minden a régi. 
 
Kovács Gáborné bizottsági tag 
Nekem a lányom Ecséden lakik. Gyerekorvost kellett hívni és nem jöttek ki, de még a mentő sem. 
Éjszaka én hoztam be a gyereket a kórházba. Elmondható, hogy az ügyeletes orvosnak 
köszönhetően rohammentő vitte a Bethesda kóházba, agyvérzéses stroke gyanúval. Nagyon sok 
reklamáció van, hogy nem mennek ki! Főleg a gyerekekhez. Azt mondják, hogy be kell hozni. És 
akinek nincs autója? 
 
Dr. Kovács Éva aljegyző 
Többen panaszkodnak erre a diszpécser rendszerre. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Írják fel panaszként, gyűjtsétek össze és adjátok be. Majd eljárnak velük szemben. 
 
Kovács Gáborné bizottsági tag 
Nem is lett volna szabad nekem szállítani a gyereket. 180-as vérnyomása és 120-as pulzusa volt a 
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gyereknek, és én így hoztam be a 15 éves gyereket. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Be kell menni a Járási Hivatalba. Ott van egy közegészségügyi tisztifőorvos, és írásbeli panaszt kell 
tenni. 
 
 
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: 
 
254/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-rendelőintézettel 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16. adószáma: 15813774-2-10 egészségügyi szolgáltató 
azonosító száma: 813772 képviseli: Dr. Stankovics Éva főigazgató) a központi orvosi ügyelet 
ellátására a határozat mellékletét képező tervezet szerint szerződést köt. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. november 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 
fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
255/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társaság fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 20., cégjegyzékszám: Cg. 
10-06-024288, adószáma: 20931663-1-10, képviseli: Dr. Harangozó Imre Árpád üzletvezető), a 
2. 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. november 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 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: 
 
256/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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: 
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257/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal - a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és 
az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokra vonatkozóan - megkötött együttműködési 
megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglalt 
szöveggel.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékeltében foglalt 
együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2015. november 30. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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: 
 
258/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
259/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 
valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Nádas Sándor a bizottság elnöke 
Szomorúan láttam, hogy nincs elég zászlója az önkormányzatnak, mert a hídnak csak a felére jutott. 
 
 
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: 
 
260/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város címeréről, zászlójáról, 
pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek 
fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés Hatvan város címere és logója használatának engedélyezéséről  
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
261/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város címere és logója használatának 
engedélyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Lélegzet Gyermek és 
Ifjúságvédelmi Képességfejlesztő Alapítványnak (székhely: 3000 Hatvan, Váci Mihály út 15.), 
hogy a „Hatvani Gigászok” jégkorongcsapata feltüntesse Hatvan város címerét és logóját a mezein. 
Az alapítvány a címert és a logót reklámfelületen is használhatja, ezért az alapítvány 1 000 Ft 
összegű egyszeri díjat köteles fizetni az önkormányzat részére. Az alapítvány az egyszeri díj 
megfizetését követően, de leghamarabb 2015. november 1-jétől visszavonásig használhatja a címert 
és a logót az alapítvány működési ideje alatt. 
 
Határid ő: 2015. október 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Több előterjesztés volt már idén aminek kapcsán foglalkoztunk a központi címregiszterrel. Törvény 
felhatalmazása alapján elvégzendő kötelező feladat, aminek a hatásköri címzettje a jegyző. Elvileg 
december 31-ig kellene ezzel a feladattal végezni. Ez a feladat tavaly kezdődött, amikor határidőt 
kapott a jegyző arra, hogy felül kell vizsgálni a városban a címeket. Ezeket a címeket 
felülvizsgálandóként jelölték meg az akkori ügyintézők, amelyek esetében nem egyezett meg az 
ingatlan-nyilvántartás, a címnyilvántartás, a térkép és a valóságos helyzet. Ezek Ha ezeket a 
tulajdoni lapokat megnézzük, akkor valamennyi tulajdoni lapon, felülvizsgálat alatt megjegyzés 
szerepel. Mindaddig amíg ez a felülvizsgálat nem történik meg és arról a címről nem állapítjuk 
meg, hogy mi a valóságos cím, valamint azt nem rögzítjük a központi címregiszterben, addig így 
marad. A címnyilvántartás az egyedüli, amit jelen pillanatban kezelni tud a jegyző, de nem minden 
változást tudunk benne felvinni sajnos. A központi címregiszter, az egy olyan nyilvántartás lenne, 
aminek az a célja, hogy pontos és valós adatokat tartalmazzon. Ezt a nyilvántartást fogja a 
későbbiekben automatikusan használni a földhivatal, a posta, a népességnyilvántartás. Ennek 
tényleg pontosnak kellene lenni. Ezt a munkát egyébként már 2008-ban elkezdtük, még nem volt 
törvényi felhatalmazás, se rendelet, mert már akkor egy nagyon komoly hibalistát állítottunk össze. 
Elkezdtük hivatalból módosítani azokat a házszámokat, amik nem voltak megfelelőek. Ez az 
ügyfelek érdeke is. Egyrészt volt olyan, aki nem találta meg a Mikes utcában, hogy hová kell 
mennie, mert össze-vissza volt számozva. De számos példát tudnék mondani. Ezt abba kellett 
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hagyni 2009-2010-ben, mert a földhivatalnál bevezették a 6000 forintos szolgáltatási díjat, és ezt az 
önkormányzat nem vállalta fel, hogy valamennyi házszám esetében a 6000 forintot kifizesse. Most 
a törvény alapján ezt végre kell hajtani, de rengeteg a hiba. Ezt okozhatja az is, hogy időközben 
telekalakítás történt, beékelődött 1-1 telek, megosztottak 1-1 telket, társasházakat építettek és a 
számozásnál ezt nem vették figyelembe, vagy korábban folyamatosan számoztak, pl. Nagytelken. 
Baloldalon is és jobboldalon is vannak páros-páratlan számok. A törvény felhatalmazása alapján a 
kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy a házszámokat ezen rendelet szerinti eljárásrendben 
kell megállapítani. Tehát baloldalon a páros, jobboldalon a páratlan számoknak kell lenni. Így nem 
is tudunk ettől eltekinteni. Főleg akkor, ha bejönnek az ügyfelek és sok van ilyen, hogy az OTP nem 
fogadja el a hitelkérelemhez a lakcímkártyát, mert összevetve a tulajdoni lappal, nem egyezik, 
valamit csinálni kell, vagy ki tudunk adni egy hatósági bizonyítványt, vagy hozunk egy új 
házszámot. Most épült Nagytelken két társasház. Annak már adásvételi szerződése folyamatban 
van, szeretnének bejelentkezni, kérik, hogy állapítsuk meg a házszámát, de egy rossz házszámsorba 
nem lehet rossz házszámot adni, hogy azt tovább vigyük. Akkor muszáj volt az elejétől elkezdeni, 
hogy ez hogy jön ki, mi lesz annak a házszáma. Ezt most határozattal meg is állapítottuk, de ezáltal 
az egész utcát át kellene házszámozni, mind a két oldalt. Van aki ennek örül, van aki nem. Naponta 
vannak telefonok ezzel kapcsolatban. Pl. tegnap is volt egy, hogy az ügyfél megvette a lakást, Tabán 
út 7., de a valóságban az a Tabán út 3., kérte, hogy számozzuk át, mert be szeretne jelentkezni. A 
Járási Hivatalban nem fogadják a bejelentkezést mindaddig, amíg a cím nincs jól. Ez az 
előterjesztés is most arról szól, hogy ahhoz, hogy házszámot tudjunk adni, közterület neveket kell 
adni. Az előterjesztésben szerepel pl. a Balassi út, amit valóságban Balassi útnak használtak, az ott 
lakók a téglagyártól felfelé, egészen a várostábláig Balassi úti címmel rendelkeznek. De az 
valamikor külterület volt, külterület helyrajzi számmal, és hiába, hogy kint van az utca elején a 
Balassi utat jelző tábla, az a valóságban Lőrinci út. Ha egy házszámot megállapítok, akkor arról a 
közterületről kell számozni, amelyikről el van nevezve. Lőrinci úti házszámot kellene, hogy 
kapjanak, de régóta a Balassi utat használják. Ezért azt javasoljuk, hogy ha a rendeletünk városrész 
neveket is használ, akkor az óhatvani városrészen ez a nagyon hosszú utca maradjon Balassi út, a 
Nagygombosi városrészen pedig Lőrinci út maradjon, hiszen azon a területen meg Lőrinci útra 
vannak házszámozva. Ezt a fölhivatallal is leegyeztettem, úgyhogy elvileg nem lesz akadálya. A 
rendelet szerint házszámmal kell ellátni belterületen minden ingatlant, belterületi telket, külterületen 
azokat az ingatlanokat, ahol épület van. Egyre többen vannak, azok is akik a külterületen lévő kis 
hétvégi házukra szeretnének házszámot. Mivel ez törvényi előírás, próbáljuk a médiában is 
tájékoztatni a lakosokat, hogy minél szélesebb körben tudjanak róla. Jó lenne, ha egyszer, s 
mindenkorra a nyilvántartó rendszer a helyes adatokat és jó adatokat tartalmazna. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Költséggel jár ez az ügyfeleknek? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A honlapra is feltettük a tájékoztatót. Utánajárás nem mondom, hogy nem lesz, de igazából a 
jogszabály úgy rendelkezik, hogy ha a közterületnév változik, akkor a Járási Hivatalnak ezt 
hivatalból kell kiállítani. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
És a házszámtáblák? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Sajnos a házszámtáblát azt nem. Ha a képviselő-testület hozna egy olyan döntést, hogy az 
önkormányzat átvállalja ezt a költséget, azt nem mondom, hogy nem lehetne, de jelen pillanatban 
nem. A hatósági eljárás díjmentes. Tehát a közterület név változásnál a Járási Hivatal hivatalból 
kiállítja a lakcímkártyát. Ha csak a házszám változik, azt kérelemre állítja ki. A házszámról már 
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értesül a mi döntésünkből is, másrészt, ha mi rögzítjük a nyilvántartásban, akkor aki bemegy a 
Járási Hivatalhoz, az automatikusan meg tudja kérni a lakcímkártyát, nem jár költséggel. A forgalmi 
engedélyben történő változás, az üzlet működési engedély, a vállalkozói igazolványban lévő 
változás, a cégnyilvántartásról szóló törvény szerint is 180 napon belül be kell jelenteni, de 
díjmentes a változás. Díjköltség ott merülhet fel pl., ahol a társasházi alapító okiratot kell 
módosítani, mert ezt általában ügyvéd készíti. Ha az alapító okiratot nem módosítja a társasház, 
akkor megint ott leszünk, hogy nem a földhivatalnál nyilvántartott adatokat tartalmazza az alapító 
okirat. Ez megint ellentmondást szülhet. Amit mi hivatalból meg tudunk tenni, statisztikai adatokon 
keresztül, mi minden változásról tájékoztatjuk az illetékes szerveket. Ez a KEKKH nyilvántartása, a 
rendelet mellékletében felsorolt szerveket mi hivatalból tájékoztatjuk. Ha valaki szolgáltatóval, 
biztosítóval kötött megállapodást, akkor nyilván be kell jelenteni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 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 
határozatot hozta: 
 
262/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 10756 hrsz.-ú zártkerti 
közút elnevezésére a  „Gombospusztai kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2015. október 29. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
263/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani belterületi 3978/62. 
hrsz.-ú  út elnevezésére a  „Trianon köz” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2015. október 29. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
264/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonban lévő hatvani zártkerti 10112 hrsz.-ú 
saját használatú út és a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani zártkerti 10113 
hrsz.-ú közút elnevezésére a  „Harang utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2015. október 29. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
265/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
november 1-jétől a Magyar Állam tulajdonában lévő hatvani külterületi 0449 hrsz.-ú országos közút 
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Óhatvani településrészen lévő szakaszának elnevezésére a „Balassi Bálint út” nevet, Nagygombos 
településrészen lévő szakaszának elnevezésére a „Lőrinci út” nevet javasolja a képviselő-
testületnek. 
 
Határid ő: 2015. október 29. 
Felelős:  Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
266/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
november 1-jétől a Magyar Állam tulajdonában lévő hatvani külterületi 06 hrsz.-ú országos közút 
elnevezésére a „Balassi Bálint út” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2015. október 29. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
267/2015. (X. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonban lévő hatvani belterületi 6245 hrsz.-ú 
út elnevezésére a „Téglagyári utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2015. október 29. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági 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, zárt ülést rendelt el.  
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
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 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke elnök-helyettese 
 


