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

2017. június 29-én a Városháza kistermében 805 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Lukács László osztályvezető 
 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 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 

Kérem, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pontot (Előterjesztés a hatvan és környéke 
települési szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztése társulás társulási megállapodásának módosítása 
tárgyában) vegyük le napirendről 
 
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. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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122/2017. (VI. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. június 
29-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 NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. által létesítendő építési engedélyezési 
eljáráshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos döntésről 

  
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. által létesítendő építési engedélyezési eljáráshoz 
szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos döntésről 
 
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:  
 
123/2017. (VI. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. által 
létesítendő építési engedélyezési eljáráshoz szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásával 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.)  
részéről Berecz András cégvezető, mint úttervező közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmére a 
NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (1061 Budapest, Király utca 16.) beruházó megbízásából a K.S. 
Stúdió (2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.) építésztervező által készített a „NIPÜF Hatvan Ipari 
Park „A” épület építése Hatvan, Robert Bosch út, hrsz: 0331/75 hrsz.”-ú ingatlanon létesítendő 
csarnok építéshatósági engedélyezési eljárásához a közútkezelői hozzájárulást megadja, mint a 
0331/46 hrsz.-ú Robert Bosch út és a 0331/38 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa és kezelője a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés és a 42/A. § b) pontja alapján: 
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Alapadatok: 
 
1. Az ingatlan megközelítése a 0331/46 hrsz.-ú Robert Bosch útról történik a CEPlan Kft. által 

készített előzetes útcsatlakozási terv alapján. Az útcsatlakozás magánútként fog üzemelni.  
2. A parkolóegyenleg számítás alapján 154 db parkolót és 30 db kerékpártárolót szükséges 

biztosítani az üzem számára. Kialakításra kerül 271 db parkoló (6 db akadálymentes) és 50 db 
kerékpártároló, melyek elhelyezhetők az ingatlanon belüli területen, melyek szilárd burkolattal 
kerülnek kialakításra. 

3. A meglévő 891/195 hrsz.-ú területen lévő üzemcsarnokot és a 0331/75 hrsz.-ú területen épülő, 
engedélyezés alatt lévő új csarnok kapcsolatát egy összekötő áruszállító folyosó fogja ellátni, 
mely a 0331/46 hrsz.-ú és a 0331/38 hrsz.-ú Robert Bosch út felett. A benyújtott terv szerint a 
folyosó alsó síkja és közút jelenlegi pályaszintje között a távolság 4,7 m. 

 
Előírások: 
 
1. A végleges közlekedést biztosító útcsatlakozási tervhez külön közútkezelői hozzájárulási 

kérelem benyújtása, valamint a csomópont kiépítéséhez útépítési engedély megszerzése 
szükséges. 

2. A parkolók és a kerékpártárolók kialakításánál minimálisan 154 db parkolót és 30 db 
kerékpártárolót kell biztosítani a parkolóegyenleg számítás szerint. 

3. Az összekötő áruszállító folyosó alsó síkja és a közút jelenlegi pályaszintje közötti távolság az 
előírások szerint minimum 4,7 m. 

4. A létesítmény építésével kapcsolatos hatályos jogszabályokat, előírásokat maradéktalanul be kell 
tartani. 

 
A fenti közútkezelői hozzájárulás megadása nem mentesít egyéb engedélyek és hozzájárulások 
beszerzése alól. 

 
 Határid ő: azonnal (értesítésre) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


