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

2016. május 24-én a Városháza 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 volt távol:  Basa Zoltán bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:    dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Dudásné Csikós Ágnes  osztályvezető 
 dr. Veres  András előkészítésben közreműködő 
 Lisztik Lászlóné  

 Soós Péter Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

 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. 
 
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: 
 
98/2016. (V. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. május 
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 Szociális Szövetkezet működésével kapcsolatos döntésekről 
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2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, tagi kölcsön 
apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról, 
székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági 
szerződésének a módosításáról 

 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 

 
3. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati 

rendelet módosításától 
 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
4. Előterjesztés Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos egyes 

képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről 
 

Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 5. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 

 6. Egyebek  
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet működésével kapcsolatos döntésekről 
 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:  
 
99/2016. (V. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet működésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Gyuricza 
Zoltán István 3000 Hatvan, Munka utca 18. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi 
tisztségéről való lemondásának tudomásulvétele tárgyában.  
 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Lisztik 
Lászlóné 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. szám alatti lakos 5 éves határozott időtartamra szóló 
felügyelőbizottsági tagnak történő megválasztása tárgyában, akként hogy megbízatását 
ingyenesen látja el. 
 

3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Szabó 
Zsuzsanna kizárt taggal történő elszámolás tárgyában. 
 

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
szövetkezet alapszabályát módosító egységes szerkezetbe foglalt okirat elfogadásának a 
tárgyában. 
 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, tagi kölcsön 
apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról, 
székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági 
szerződésének a módosításáról 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő A társaság taggyűlése hivatott mindezekben a kérdésekben dönteni. Az előterjesztés határozati 
javaslatai felhatalmazzák Hatvan város polgármesterét, hogy ezen a taggyűlésen a szavazati jogát a 
határozatban meghatározottak szerint gyakorolja. Itt fontos feladat a cég jegyzett tőkéjének emelése, 
ami egy speciális eljárás keretében történik. Annyi a nehézség, hogy sok a cégben a kis törzsbetéttel, 
üzletrésszel rendelkező tulajdonos önkormányzat, ezért az adminisztráció és a jogi lebonyolítás 
különösen nehéz. Ha egyszemélyes lenne a Kft., akkor a meghozott határozatokat rögtön végre 
tudnánk hajtani. Itt a polgári törvénykönyv vonatkozó társasági szabályai szerint sok esetben 
adminisztratív módon meg kell várni a tagönkormányzatoknak azon határozatait, amiket az eddigi 
tapasztalatok szerint gyakran késedelmesen hoznak meg. Ezért kényszerpályán vagyunk, mert hiába 
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Hatvan és Jászfényszaru rendelkezik a legnagyobb tulajdoni hányaddal, majd 90 %-kal, a jogi 
szabályok értelmében meg kell a legkisebbet is várnunk. Ez gyakran időbeli nehézséget okoz. A 
cégnek a jogszerű működéséhez szükségesek ezek a határozatok. A legfontosabb, ami érinti a hatvani 
testületet, hogy a korábban tagi kölcsön címen átadott pénzösszegnek a jogcíme változna, ez 
apportálásra kerülne tőketartalékká. Fontos megjegyezni, hogy nem végleges jelleggel van ez a pénz 
se ott. Ha a cégnek a gazdálkodása lehetővé teszi, akkor visszajár. Tehát nem tőkét emelünk, mert ha 
tőkét emelnénk, az végleges lenne. Bízzunk abban, hogy ez nem végleges.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes Mindenképpen el kell mondani, hogy a mostani vezetés, nagyon jó munkát végzett. Meg kell 
dícsérni a vezetést, mert zűrzavaros az állapot. Most megint kitalálta valaki, hogy államosítják, 
kíváncsi vagyok, hogy hogy fog lezajlani, meddig tud működni a cég. Kíváncsi leszek, hogy lesz 
ilyen rövid idő alatt megszervezve, de helyileg ez biztosan le fog csapódni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök Rengeteg a behajthatatlan számla, amit görget maga előtt a cég. Hogy lehetne ezt behajtani, mert 
ugye a szemetet mindenkitől elviszik? 
 
Soós Péter a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője Most már ott tartunk, hogy nagyjából rendben van a számlázás és a NAV felé át vannak adva a 
tartozások. Elég hatékonyan, jól dolgozik a NAV, de nyilván van olyan %, ami kezelhetetlen. Az, 
hogy az önkormányzatok innentől kezdve hogyan fognak mellénk állni, ez majd most a taggyűlésen 
ki fog derülni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző Azt még mondjuk el, hogy itt általában nagyon sok és viszonylag kis összegű tartozásokról van szó, 
ahol minden egyes vevővel szemben külön eljárást kell indítani, és ott mindig meg kell fizetni az 
egyszeri eljárási díjat, ami 5000 forint. Tehát meg kell fontolni, hogy mikor érdemes elindítani a 
NAV végrehajtást.  
 
Soós Péter a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője Ezt befolyásolja, hogy április 1-től új rendszer működik, ahogy jegyző asszony is mondta, nem 
érdemes 10000 forintnál alacsonyabb tartozás esetén behajtási eljárásra küldeni a NAV-hoz. Viszont 
megvártuk az első negyedévet, számunkra az volt az utolsó számlázás a lakosság felé, és innentől 
lesz szerintem hatékonyabb az átadás a NAV felé. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 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:  
 
100/2016. (V. 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 jegyzett tőkéjének 
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emeléséről, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló 
elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági 
szerződésének a 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 Társaságban 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 társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem 
kötelezi.  

 
Tőkeemelés mértéke: 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint. 
Tőketartalék mértéke: 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint. 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tagnak 100.000,-Ft, azaz 
Egyszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie, valamint 27.000.000,-
Ft, azaz Huszonhétmillió forint köteles a társaság rendelkezésére bocsátani pénzbeli vagy nem 
pénzeli vagyoni hozzájárulásként tőketartalék jogcímén. 
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. július 31. napjáig kell a társaság bankszámlájára 
befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tőkeemelésben 
egyedüli tagként vesz részt, úgy az Önkormányzat és a Társaság között megkötött tagi 
kölcsönszerződések alapján tagi kölcsön jogcímén átadott 30.965.522-Ft összegből a jegyzett 
tőkeemelés során tőketartalék jogcímén 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint összeget 
biztosít. 
 
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a tőkeemelés 
elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt 
vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt 
napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi 
jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás 
szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. 
 
A társaság taggyűlése akként rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője postai úton a fenti 15 napos 
határidő szabásával értesítse a tagokat az elsőbbségi joguk gyakorlásának tárgyában. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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101/2016. (V. 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 jegyzett tőkéjének 
emeléséről, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló 
elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági 
szerződésének a 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.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy taggyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:18 §-a alapján 
az alábbi intézkedést hozza meg: 
A társaság taggyűlése – figyelemmel a Ptk. 3:189. §-ában meghatározottakra – kötelezettséget vállal 
arra, hogy a társaság tőke szerkezetét (saját tőke – jegyzett tőke aránya) – figyelembe véve a 2016. 
június 30. napjára készítendő éves közbenső mérleg sorait – szükség esetén a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően helyreállítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
102/2016. (V. 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 jegyzett tőkéjének 
emeléséről, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló 
elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági 
szerződésének a 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.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, a társaság 2015. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával 
kapcsolatban 3.185.357 eFt egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel, -54.732 e Ft összegű 
eredménnyel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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103/2016. (V. 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 jegyzett tőkéjének 
emeléséről, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló 
elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-törléséről, társasági 
szerződésének a 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.) 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 társasági szerződést módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
szerint. 
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 szerződés módosításának következtében szükséges 
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására. 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati 
rendelet módosításától 
 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:  
 
104/2016. (V. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításától szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
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4. napirend 
Előterjesztés Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos egyes 
képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről 
 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
105/2016. (V. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos egyes képviselő-testületi határozatok hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2013. (I. 31.) és a 466/2013. (VI. 27.) 
számú határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2016. május 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
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 
határozatokat hozta:  
 
106/2016. (V. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. június 1-
jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani zártkerti 11025. hrsz.-ú, kivett 
közút elnevezésére a „Szúnyogos kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
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Határidő: 2016. május 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
107/2016. (V. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. június 1-
jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 0335/8. hrsz.-ú kivett út elnevezésére a 
„Hídelőtti utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határidő: 2016. május 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Egyebek  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor  Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 Elnök-helyettese elnöke 
 
   


