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

2017. szeptember 26-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Rékasi Éva 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 
Basa Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel a nyílt ülésre, a 2. napirendi pont után a 
következő napirendi pontot: „Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő 
eszközök beszerzéséről és adományozásáról”. 
 
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: 
 
151/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. 
szeptember 26-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 az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervéhez 
kapcsolódó döntésről 

 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

3. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök beszerzéséről és 
adományozásáról 

 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 

4. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
 

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

5. Egyebek 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés Hatvan város saját halottjává nyilvánításáról 
  
 Előadó: dr. Kovács Éva irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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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:  
 
152/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervéhez 
kapcsolódó döntésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Körülbelül két hét múlva elkészülnek a tervek és akkor ki lesz írva a közbeszerzés. 
 
 
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:  
 
153/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és 
szennyvízelvezetés tervéhez kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kártalanítási megállapodást köt a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) a ,,Hatvan, Sportcsarnok külső 
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés terve” alapján megvalósuló ivóvíz és szennyvíz hálózat 
fejlesztéssel kapcsolatosan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú, a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan 25 négyzetméternyi ingatlanrészének 
igénybevételére, 21.250,- Ft + ÁFA igénybevételi díj megfizetésével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
kártalanítási megállapodás aláírására. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a „vagyongazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2017. október 31. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök beszerzéséről és 
adományozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötésre került az együttműködési megállapodás alapján 
két darab Kendrick húzósín, 1 db vákuum sín, 1 db fantom és 3 db vákuum matrac beszerzésére 
kerül sor, amiket adományozási szerződéssel adunk át a Mentőalapítvány részére. 
 
 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 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:  
 
154/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére 
történő eszközök beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db vákuum matrac beszerzésével a REXTRA 
Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Hengermalom út 19-21.) bízza meg bruttó 408.000,-
Ft (az ár a szállítási költséget nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
155/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére 
történő eszközök beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db vákuum sín szett beszerzésével a REXTRA 
Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Hengermalom út 19-21.) bízza meg bruttó 121.473,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
156/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére 
történő eszközök beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db ambu fantom beszerzésével a Speeding 
Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5.) bízza meg 
bruttó 43.053,-Ft (az ár a szállítási költséget nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
157/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére 
történő eszközök beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Kendrick húzósín beszerzésével a Első 
Láncszem Kft.-t (székhely: 2071 Páty, Árnyas u. 5/A) bízza meg bruttó 164.592,-Ft (az ár a 
szállítási költséget nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
158/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére 
történő eszközök beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert 
Bosch Elektronika Kft. között létrejött együttműködési megállapodás értelmében az összesen 
737.118,-Ft értékben beszerzésre kerülő 2 db Kedrick húzósínt, 1 db vákuum sínt, 1 db ambu 
fantomot és 3 db vákuum matracot a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 27 IV/13.) részére adományozza. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az adományozási szerződést aláírására. 
 
Határid ő: 2017. október 13. (adományozási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt szeretném kérdezni, hogy a Szőlőhegyen is mindenhol, ahol van olyan épület, ami lakásként 
használható, ott minden útnak nevet kell adni? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Az önkormányzati törvény szerint minden belterületi és külterületi utat el kellene nevezni. A 
kormányrendelet pedig azt mondja, hogy a beépítésre szánt területen fel kell rajzolni azokat az 
utakat, amelyek olyan ingatlan megközelítését szolgálják, ahol épület található. Többnyire 
belterületen kívül, de a rendezési terv szerint beépítésre szánt területre építenének, és kérnének 
házszámot, de egyébként is ezeket a szakaszokat most meghosszabbítjuk. Sok utca nincs is 
feltüntetve a térképen, de van aki ott lakik, és szüksége van házszámra. 
 
 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 13 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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159/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 011. hrsz.-ú, kivett út 
elnevezésére a „Fancsali kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
160/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 10127. hrsz-ú, kivett közút 
elnevezésére a „Gáspár András utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
161/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 10082. hrsz-ú, kivett közút 
elnevezésére a „Kodály Zoltán utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
162/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 3440/6. hrsz-ú, kivett közút 
elnevezésére a „Babits Mihály utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
163/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 11182/1. hrsz-ú, kivett közút, a 
11182/45. hrsz-ú kivett út és a 11182/46. hrsz-ú kivett út elnevezésére a „Vitéz kertsor” nevet 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
164/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 11182/23. hrsz-ú kivett út 
elnevezésére a „Legelő kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
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Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
165/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 1661/20. hrsz-ú kivett út 
elnevezésére a „Strand utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
166/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 5034/1. hrsz-ú kivett út 
elnevezésére az „Újélet utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
167/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 4905. hrsz-ú kivett közút 
elnevezésére a „Mikes köz” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
168/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2684/6. hrsz-ú kivett út 
elnevezésére a „Vas Gereben utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
169/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2703/2. hrsz-ú kivett út 
elnevezésére a „Bástya utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
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170/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2647/4. hrsz-ú kivett közút 
elnevezésére a „Népkert utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
171/2017. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2722. hrsz-ú kivett közút 
elnevezésére a „Balassi Bálint utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
5. 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. 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


