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

2017. december 12-én a Városháza kis termében 900 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Szabó János főépítész 
 Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
a 4 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 bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel a nyílt ülésre az 1. napirendi pont után a 
következő napirendi pontot: „Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt 
fejlesztési területre szóló módosításáról”, továbbá a nyílt ülésre az 5. napirendi pont után a 
következő napirendi pontot: „Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről 
szóló 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.”. 

 
A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
228/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. 
december 12-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 Települési Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép védelméről 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

   

2. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre szóló 
módosításáról 

 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Szabó János főépítész 

 
3. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 

68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
5. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 

  
 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról és a 
Végső Company 60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 

7. Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előadó a 6-7. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

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

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

9. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződésről 
  
 Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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10. Előterjesztés a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről 

  
11. Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 

  
 Előadó a 10-11. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-11. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

12. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 
  
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 

13. Egyebek  
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, és a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj 
adományozásáról 

  
2. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 

  
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Települési Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép védelméről 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Szabó János főépítész 
Elkészült a Települési Arculati Kézikönyvünk, melynek december 31-ig kellett elkészülnie. Ez több 
körben egyeztetésre került már a városon belül és a hatóságok megadták a nyilatkozataikat hozzá. 
Ezzel párhuzamosan a településkép védelméről szóló rendelet is elkészült, ami ennek a jogi 
megfogalmazása. Az Arculati Kézikönyv tulajdonképpen a rendeletnek a melléklete. Ezek után az 
építés lehetőségét ez szabályozza a városban, illetve részben korlátozza a reklámozásnak a 
lehetőségét. A rendelet a jogszabályoknak megfelelően készült. Természetesen, hogyha a használat 
során előfordulnak anomáliák, akkor majd módosítani fogjuk. 
 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
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229/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Települési Arculati Kézikönyv 
jóváhagyásáról és a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet tervezetének véleményezési eljárásáról (a beérkezett véleményekről, az el 
nem fogadott véleményekről és azok indokolásáról, illetve az elfogadott vélemények alapján a 
kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokról) szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 

230/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Települési Arculati Kézikönyv 
jóváhagyásáról és a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény alapján elkészített Hatvan Város Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadja. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
231/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Települési Arculati Kézikönyv 
jóváhagyásáról és a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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2. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre szóló 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
Szabó János főépítész 
Ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy a Leoni Kft. szeretné bővíteni a telepét egy 
szomszédos telken, melyet meg is vásárolt. Úgy szeretné ezt bővíteni, hogy az később akár le is 
választható legyen, és két önálló ingatlan legyen, ezért önálló megközelítésre van szükség a Kölcsey 
Ferenc utca felől. A jelenlegi állapothoz képest kedvezőbb állapotot fog létrehozni a módosítás, 
hiszen a bekötő útja a Leoninak kijjebb fog kerülni a Bosch felé, tehát a lakókörnyezet zavarása 
csökkenni fog. A jelenlegi HÉSZ-ben benne van, hogy a Kölcsey Ferenc utcáról csak úgy lehet nyitni 
új bejáratot, ha kedvezőbb állapot jön létre, mint a mostani. Ez a Leoni Kft.-nek nem elég garancia, 
ezért szeretné, hogyha ez az útcsatlakozás bele lenne vezetve. Továbbá amiatt, hogy gyorsan menjen, 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítanánk magát a területet és a hozzá vezető útszakaszt.  
 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 

 
232/2017. (XII. 12.) 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 
kiemelt fejlesztési területre szóló módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 
dönt a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
233/2017. (XII. 12.) 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 
kiemelt fejlesztési területre szóló 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 az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében elrendeli a Településrendezési Eszközei 
módosításának megindítását a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, mint kiemelt fejlesztési terület 
vonatkozásában, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a költségviselésre vonatkozó 
megállapodások megkötésére. 
 
Határid ő: 2017. december 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
234/2017. (XII. 12.) 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 
kiemelt fejlesztési területre szóló módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-t (9023 Győr, Richter János u. 11.) bízza meg Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, mint kiemelt fejlesztési területen megvalósuló ipari 
beruházással összefüggő módosításával kapcsolatos tervezési feladat elvégzésével bruttó 965.200,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A szükséges pénzügyi 
forrást a tervezési szerződés értelmében a LKH LEONI Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey 
Ferenc u. 53.) biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződés megkötésére 
azzal, hogy a szerződést - annak megkötését követően - terjessze elő a képviselő-testület soron 
következő ülésére utólagos jóváhagyás céljából. 
 
Határid ő: 2018. január 25. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 
68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az elmúlt években nem változtak a nyersanyagnormák. Igaz, hogy az egyes élelmiszerek esetében 
csökkentek a bruttó árak az ÁFA csökkentésből adódóan, de a Kft.-nek és a Bölcsődének is a nettó 
árakkal kell gazdálkodni, amiben ez a csökkentés nem jelentkezik. A Kft.-től és a Bölcsődétől is 
bekérve az adatokat megállapítható, hogy 10 %-os emelés szükséges. Ez főleg a 2017. második 
félévétől figyelhető meg, amikor a beszállítók már a nettó árakat növelték, mivel a garantált 
bérminimum emelést beépítették az árakba. Azt a minőségű ételt, amit a törvények előírnak, 
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garantálni kell, és a jelenlegi nyersanyagnormával ezt nem tudjuk garantálni. Ezért szükséges ez az 
emelés. Itt el kell mondani azt is, hogy ezzel a térítési díjak is növekednek, viszont az óvodák 
esetében minimális az, akinek fizetni kell térítési díjat. Emiatt az önkormányzatnál jelentkezik a 
többlet kiadás. Az iskoláknál is elég sokan kapnak 50%-os térítési díj kedvezményt, akik rászorulnak 
erre. Kérjük, hogy fogadják el, hogy a 2018-as évben ne legyen gond azzal, hogy a nyersanyagot 
nem tudjuk kifizetni.  
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
235/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az intézményi élelmezési 
nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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 jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Basa Zoltán képviselő a Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagja volt, aki lemondott, és helyette 2018. 
január 1-jétől Rákócziné Lózs Csillát javasoljuk, aki ezt el is fogadta. 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
236/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának 
megválasztásáról, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 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 Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselőt 
2018. január 1-jétől a Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagjának választja meg. 
 
Határid ő: 2018. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
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: 

 
237/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának 
megválasztásáról, továbbá 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. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Lesz egy kis emelés a dolgozóknak, mert a verseny szféraszívja el a dolgozókat, úgyhogy menni kell 
a fizetések után. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A garantált bérminimum is emelkedni fog és sokan már abba a kategóriába esnek, hogy 
minimálbérért dolgoznak itt is a hivatalban. 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
238/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
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foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend  
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Végső 
Company 60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
239/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és a Végső Company 60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Attila u. 51.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. 
(…….) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja. 

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

Határid ő: 2017. december 31. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
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: 
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240/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról és a Végső Company 60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend  
Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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: 
 
241/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti 
területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
242/2017. (XII. 12.) 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. 
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9. napirend  
Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződésről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
243/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló 
ellátási szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti feladatának eleget 
téve Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 
képviselője: Hiesz György elnök) feladat-ellátási szerződést köt a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ellátási szerződés aláírására. 
 

Határid ő: 2017. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása feladat 
ellátására a 2018. évi költségvetésében 1.897.704,- Ft -ot különít el.  
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
10. napirend  
Előterjesztés a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 
kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A lényeg, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház megmarad a város tulajdonában. 
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Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Azt tudni kell, hogy államtitkár úr már az öregotthonban dicsekedett, hogy ez el fog kerülni a 
várostól, de a kormányhatározat úgy szól, hogy Hatvan Város Önkormányzata nem sérülhet 
semmilyen módon, tehát megmarad.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Maga a kastély állami tulajdon lesz, de a többi része nem? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Igen, tehát a Grassalkovich Művelődési Ház mellett a gyermekfoglalkoztató és a Nagy Endre 
Rendezvényterem is marad.  
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Az gyakorlatilag önkormányzati tulajdon is volt, ugye? 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Igen, de az is a projekt része volt és most jelenleg az üzemeltetése úgy zajlik, hogy a Beruházó Kft.-
nél van a kastély épület vagyonkezelésben, és az adja bérbe a Gödöllői Királyi Kastély Kft.-nek. A 
nyár folyamán született két kormányhatározat. Az egyik a vadászati világkiállításról szól, a másik 
pedig az, hogy a kastélyt át kell adni üzemeltetésre a Vadászkamarának. Ennek megfelelően a 
Beruházó Kft. vagyonkezelése meg fog szűnni és majd a Vadászkamara veszi vagyonkezelésbe, de 
csak kizárólag a kastély épületét. Egyébként így van, kimondták a minisztériumban is, hogy Hatvan 
városa rosszabb helyzetbe nem kerülhet, tehát az az épületszárny, ahol a Grassalkovich Művelődési 
Ház működött, megmaradhat az önkormányzatnál. Továbbá a kamara biztosítja továbbra is azokat a 
kedvezményeket, amiket Gödöllői Királyi Kastély Kft. most is biztosított. Tehát a díszterem 
használata és az esküvők is kedvezményesek lesznek. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy jó 
együttműködés fog létrejönni. Úgy szólnak a határozati javaslatok, hogyha még módosulás 
következne be ezekben a szerződésekben, akkor újra bekerülnek testület elé, de ez nem csak rajtunk 
múlik, hanem a minisztériumnak és a Vadászkamarának is el kell fogadnia. Tehát mi a tervezeteket 
elkészítettük, de az egyeztetések folyamatosak. Egyébként úgymond minden feltételt elfogad és 
együttműködő a Vadászkamara. Reméljük, hogy a vadászati világkiállítás majd jól sikerül és profitál 
belőle a város. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 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: 

 
244/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről 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 az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) fenntartója, valamint a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes alapítója 
és kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja az Integrált Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 
Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) között létrejött és a képviselő-testület 829/2015. 
(XII.17.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az 
ügyvezetőt a megállapodást közös megegyezéssel megszüntető okirat aláírására azzal, hogy 
amennyiben a megszüntető okirat felek által aláírt végleges szövegében a határozat melléklete 
szerinti szöveghez képest változás van, az utólagosan előterjesztésre kerüljön a képviselő-testület 
ülésére. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (megszüntető okirat aláírására)  
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője  
 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 
 
245/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és az Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 
Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) között megkötött 
konzorciumi megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 
 
246/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről 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 társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint kedvezményezettet, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Igazgatóságával (3525 Miskolc, Hősök tere 3., )mint közreműködő szervezettel, valamint 
az Országos Magyar Vadászkamarával (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági 
nyilvántartási száma: 01-03-0000018) kötendő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
támogatási szerződést aláírja. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a felek által aláírt 
támogatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét utólagosan terjessze a 
képviselő-testület elé. 
  
Határid ő: 2017. december 31. (az okirat aláírására) 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 
 
247/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa jóváhagyja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 
56., cg.száma: 01-10-045784) és az Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, 
Medve utca 34-40., nyilvántartási száma: 01-03-0000018) közötti a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett 
kastély megnevezésű ingatlanra a Beruházó Kft. javára bejegyzett vagyonkezelési jog törlését és az 
Országos Magyar Vadászkamara javára vagyonkezelési jog alapítását tartalmazó vagyonkezelési 
szerződésnek a határozat melléklete szerinti szövegét. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az ügyvezetőt a Beruházó Kft. 
javára bejegyzett vagyonkezelési jog törlésére vonatkozó nyilatkozat és az Országos Magyar 
Vadászkamara javára vagyonkezelési jog alapítását tartalmazó vagyonkezelési szerződés aláírására, 
azzal, hogy amennyiben a vagyonkezelési szerződés mindhárom fél aláírt végleges szövegében a 
határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás van, az utólagosan előterjesztésre kerüljön a 
képviselő-testület ülésére. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (az okirat aláírására) 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
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248/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Magyar Vadászkamarával 
(székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) a 
hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett kastély megnevezésű ingatlannak az Ifjúsági Ház által használt 
1666 m2 nagyságú épületrészére és a hozzá tartozó területre használati megállapodást köt a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
használati megállapodás aláírására azzal, hogy amennyiben a használati megállapodás felek által 
aláírt végleges szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás van, azt 
utólagosan terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (a használati megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
249/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa jóváhagyja, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az ÉMOP -2.1.1/A-12-K-2012-0003 azonosító számú „A Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-
kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekt keretében beszerzett és a 
határozat mellékletét képező értékbecslésben szereplő ingóságokat az Országos Magyar 
Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-
03-0000018) részére ingyenesen tulajdonba adja, a tulajdon átruházási szerződést aláírja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a felek által aláírt 
tulajdonjog átruházási szerződés szövegét utólagosan terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (a tulajdon átruházási szerződés aláírására) 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
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250/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Magyar Vadászkamarával 
(székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) a 
Hatvan városában történő hatékony együttműködés érdekében a határozat melléklete szerinti 
tartalommal együttműködési megállapodást köt. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás megkötésére azzal, hogy amennyiben az együttműködési 
megállapodás felek által aláírt végleges szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest 
változás van, azt utólagosan terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. napirend  
Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
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: 

 
251/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2018. évi munkatervéről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján a 2018. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a 2018. évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek 
figyelembevételével fogadják el. 
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Határid ő: 2017. december 29. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. napirend  
Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 

 
252/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. január 1-
jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 11301. hrsz-ú, kivett közút 
elnevezésére az „Ürgés kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2018. január 1. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
253/2017. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága javasolja, hogy  
külterületi utak esetében dűlőnév hiányában az érintett területen honos növény, vagy állat magyar 
neve szolgáljon az elnevezés alapjául. 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
13. 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, zárt ülést rendelt el. 
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(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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


