
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

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

2016. augusztus 30-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Lukács László  osztályvezető 
 Szabó János főépítész 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 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 elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnökhelyettest 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
161/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. 
augusztus 30-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 Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége 
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Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításától 

 
2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításától 

 
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és 
az alapító okirat módosításáról 

 
 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó 
módosításáról 

 
 Előadó: Szabó János főépítész 
 

5. Előterjesztés a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, 
valamint a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi vállalkozói 
szerződésének módosításáról 

 
6. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló szerződés 

megkötéséről 
 

7. Előterjesztés új Hatvan Kártya bevezetéséről 
 

Előadó az 5-7. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

8. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
 

9. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  
Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról 

 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előterjesztő az 1-10. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
11. Egyebek 
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N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés 
adományozására 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításától 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
162/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között 
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításától szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint 
támogatja a Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata és a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési szerződés szövegének 
módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási 
tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét 
felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza. 
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Határid ő: társulási tanácsülés soron következő ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
163/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között 
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításától 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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron 
következő taggyűlésén támogatja a társaság, Kál Nagyközség Önkormányzata és a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között megkötött 
vagyonkezelési szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalását. 
 
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: taggyűlés soron következő ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításától 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
164/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
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Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között 
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításától szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint 
támogatja a Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési szerződés szövegének 
módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási 
tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási 
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét 
felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza. 
 
Határid ő: társulási tanácsülés soron következő ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
165/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között 
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításától 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 (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron 
következő taggyűlésén támogatja a társaság, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között megkötött 
vagyonkezelési szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalását. 
 
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: taggyűlés soron következő ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító 
okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Lejárt a felügyelőbizottság mandátuma, de ugyanazzal az összetétellel fog továbbműködni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
 
166/2016. (VIII. 30.) 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 tagjainak 
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 2.) alapítója és egyszemélyes 2016. szeptember 1. napjától 
2019 augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra a társaság felügyelőbizottsági elnökének 
Tóth László 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám alatti lakost, míg a felügyelőbizottság tagjainak 
Homonnai Albert 3000 Hatvan, Bem József utca 24. és Fehér Józsefné 3000 Hatvan, Kisfaludy út 
12/A. szám alatti lakosokat megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
167/2016. (VIII. 30.) 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 tagjainak 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 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. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész  
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A Penny áruház melletti területről van szó? 
 
Szabó János főépítész 
Igen. 
 
 
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:  
 
 
168/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
egyéb részterületekre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Településszerkezeti Tervéről 

szóló 442/2009. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, többször 
módosított településszerkezeti tervet a Horváth Mihály utca - 3978/62 hrsz.-ú névtelen utca - 
Hajós Alfréd út - Kazinczy Ferenc utca által határolt területen a 4038 hrsz.-ú telekre 
vonatkozóan módosítja, a telek kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységből 
gazdasági kereskedelmi szolgáltató területfelhasználási egységbe kerül.  

2. Jelen határozat melléklete: TSzT-M/2015/1 nevű tervlap.  
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3.  A 442/2009. (VIII. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, többször módosított 
településszerkezeti terv, a módosítással érintett területen hatályát veszti, helyébe a jelen 
határozattal elfogadott, TSZT-M/2015/1 tervlap szerinti megállapítások lépnek. 

 
Határid ő: folyamatos 
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:  
 
169/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
egyéb részterületekre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, 
valamint a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi vállalkozói szerződésének 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
170/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ 
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi 
vállalkozói szerződésének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-
09-028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető) a 
hatvani 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és 
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kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja a határozat mellékletét képező szerződés-
tervezet szerint.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
171/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ 
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi 
vállalkozói szerződésének módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft.-vel (székhely: 2173 Kartal, 
Bocskay utca 11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. 
Gál József Miklós ügyvezető) az 1. 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: 2016. szeptember 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló szerződés 
megkötéséről 
 
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:  
 
172/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti 
feladat ellátásáról szóló szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti 
feladat ellátására 2017. január 1-től feladat átadás-átvállalási szerződést köt az Országos Orvosi 
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4031 Debrecen István 
utca 6. cégjegyzés száma: 09-09-017078. adószáma: 20612469-2-09 képviseli: Dr. Kissné Dr. 
Legeza Zsuzsa) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az átadás-átvállalási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági iroda útján. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés új Hatvan Kártya bevezetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető  
 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Felmértük, hogy jelenleg mennyi Hatvan Kártyával rendelkezünk, milyen előnyökkel, milyen 
hátrányokkal jár ez a kártya, mert országos szinten is sok információt hallottunk arról, hogy ettől 
sokkal modernebb és kedvezőbb kártyákat alkalmaznak egyes városok, valamint többfajta 
jogosultság igénybevételére nyújtanak lehetőséget. Ezért gondoltuk, hogy e körben további 
információt gyűjtsünk, árajánlatot kérjünk be, ehhoz szeretnénk a képviselő-testület felhatalmazását 
kérni. Leírtuk, hogy a matricákkal az a gond, hogy amikor ellenőrzik a közterület-felügyelők, akkor 
sokszor a megállapítások igazából nem helyénvalók, mert rendelkezik matricával a gépjármű 
tulajdonosa, csak elfelejtette kiragasztani a szélvédőre, vagy leolvadt a naptól, mert nem 
megfelelően ragasztotta fel. Ezért időnként, ha bírságolásra kerül sor, akkor vissza kell fizetni az 
összeget, hogyha behozza az ügyfél a bizonylatát. A Mininform, aki jelenleg a szolgáltatója az új 
közterület-ellenőrző rendszernek, tudná biztosítani azt, hogy egy leolvasóval meg lehessen 
állapítani, hogy a gépjármű rendelkezik-e parkolási engedéllyel. Így nem kell matricákat vásárolni 
évente, 3-400 ezer forint csak a matrica költsége, ez is egyfajta megtakarítást jelenthetne. Összesen 
5 terminált használnak a szociális kártya használatához, illetve a jégpályánál is van beléptetésre 
szolgáló terminálunk, és ez a kártya lehetővé tenné, hogy akár a beléptetést is ezzel meg lehetne 
gyorsítani. Sok lehetőséget rejtegetnek ezek a beléptető kártyák is. Nem utolsó sorban, több 
városban is már olvashattunk arról, hogy a forgalom után a kártya kibocsájtónak bizonyos mértékű 
jutaléka származik. 2011. óta működik a Hatvan Kártya, és a jelenleg szerződött partnereink száma 
viszonylag kevés ahhoz képest, amiket mi hallottunk, hogy országosan is hány helyen lehet egy 
ilyen városkártyát használni. Ezért kerestük a lehetőséget, hogy ha több lenne a szerződő partner, 
több kedvezmény igénybevételére jogosítana a kártya - még ha az önkormányzatnak 
visszaszármazna bizonyos mértékű jutalék - akkor az is többszörös előnyt jelenthet. 
 
 
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:  
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173/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az új Hatvan Kártya bevezetéséről szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városkártya által nyújtott előnyök hatékonyabb 
kihasználása érdekében új Hatvan Kártyát kíván bevezetni. A korszerű, vonalkóddal vagy chippel 
ellátott egyedi kártya a meglévő parkolási, behajtás-ellenőrzési, szociális kedvezmény-nyújtási 
funkció mellett további funkciók bevezetésével szélesebbkörű szolgáltatások igénybevételére 
nyújtson lehetőséget. 
A képviselő-testület megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy árajánlatok 
bekérésével készítsen kimutatást az új városkártya bevezetésének költség-hatásáról és a várható 
előnyökről, bevételekről. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Irodavezető asszony legyen kedves elmondani a főbb keretszámokat, mert mindenféle mende-
monda van a facebookon, ami a valóságot nem tükrözi. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az önkormányzat bevételei 55,8 %-ban, a kiadásai 47,4 %-ban teljesültek az első félévben. 
Elmondható, hogy az első félévi gazdálkodásunk zökkenőmentes volt, azokat a kötelezettségeket, 
amiket az önkormányzat 2015-ben áthozott, teljesíteni tudta. Június 30-ával folyószámla 
hitelkeretünk sincs, tehát saját pénzből gazdálkodtunk. Áttekintve a második félévi gazdálkodást, én 
úgy érzem, hogy pozitívan fog az önkormányzat év végén zárni. Tehát a bevételek rendelkezésre 
állnak, hogy a kiadásokat teljesíteni tudjuk. Szállítói tartozásunk sincsen, június 30-ával 30 napon 
túli. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
174/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2016. I. félévi 



12 
 

  

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 
175/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás 
utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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:  
 
176/2016. (VIII. 30.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
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Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan a Magyar Államvasutak Zrt.-vel 
kötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
54-60.) között 2016. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre, zöldfelület és épület 
karbantartási munkákra vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodást, amely a határozat 
mellékletét képezi. 

Határid ő: 2016. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Egyebek  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Van-e rá lehetőség, hogy a „Gabi sorra” kerékpár tárolók legyenek kitéve? Látom, hogy mindenki a 
padokhoz támasztja a kerékpárját. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Megnézzük.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ha már megnézzük és van rá lehetőség, akkor olyan legyen, ami a városképbe illik, tehát valami 
szépet. 
 
 
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. 

 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


