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

2018. április 26-án a Városháza kistermében 830 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Rodek Antal 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 
 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 bizottsági 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. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
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: 
 
102/2018. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. április 
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 a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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2. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú 

ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési 
területekre szóló módosításáról 

  
3. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre 

szóló módosításáról 
  

4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a közlekedés fejlesztésével 
összefüggő módosításáról 

  
 Előadó a 2-4. napirendi pontnál: Szabó János főépítész 
 

5. Előterjesztés intézkedési terv módosításának elfogadásáról 
  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika Kft. részére 
  

7. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ általi fejlesztéshez kapcsolódó hozzájáruló 
nyilatkozat megadásáról 
 

 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó a 6-7. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

103/2018. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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2. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú 
ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési 
területekre szóló módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
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: 

 
104/2018. (IV. 26.) 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 
a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, 
mint kiemelt fejlesztési területekre szóló módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre szóló 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
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: 

 
105/2018. (IV. 26.) 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 területekre szóló módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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4. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a közlekedés fejlesztésével 
összefüggő módosításáról 
 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt szeretném kérdezni, hogy ez az M3-as felhajtójával kapcsolatos? 
 
Szabó János főépítész 
Azzal kapcsolatos, igen. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt olvastam benne, hogy „az út engedélyezése során Hatvan Város Önkormányzata elzárkózott az 
út helyi kezelése elől. Amennyiben ezt az Önkormányzat továbbra is fenntartja, abban az esetben 
szükségesnek tartjuk a rendezési terv módosítását”. 
 
Szabó János főépítész 
Arról van szó, hogy magánúttá kell nyilvánítani ezt az utat. Ezzel a megjegyzéssel csak fel van hívva 
a figyelem a következő módosításra, ez nem befolyásolja ezt a döntést.  
 
 
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: 

 
106/2018. (IV. 26.) 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 
a közlekedés fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatát az alábbi 
melléklet szerint módosítja: 
 

1. melléklet: Hatvan város NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. fejlesztésével összefüggő 
Településszerkezet Fedvényterve M=1:10 000 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
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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: 

 
107/2018. (IV. 26.) 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 
a közlekedés fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés intézkedési terv módosításának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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: 

 
108/2018. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az intézkedési terv módosításának 
elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok 
belső kontrollrendszere – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és 
működtetésének ellenőrzése – Hatvan” című ellenőrzéséről szóló jelentés megállapításai és 
javaslatai alapján készített, a határozat mellékletét képező Intézkedési terv módosítását jóváhagyja. 
  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
módosított Intézkedési tervet küldje meg az Állami Számvevőszék elnöke részére, valamint az 
abban foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrizze. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere, jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
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6. napirend 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika Kft. részére 
 
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: 

 
109/2018. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 
Robert Bosch Elektronika Kft. részére szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch 
Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 3978/67 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Hajós 
Alfréd utcában található játszótér területén parkosításhoz, valamint padok, kukák és játszóeszközök 
festéséhez, cseréjéhez, azzal a kikötéssel, hogy a munkavégzés során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határid ő: 2018. május 2. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ általi fejlesztéshez kapcsolódó hozzájáruló 
nyilatkozat megadásáról 
 
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: 
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110/2018. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ általi 
fejlesztéshez kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) hatvani 2689/1 hrsz-ú ingatlanának 
tulajdonosa, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Tankerületi Központ részére 
szükséges nyilatkozat aláírására, amelyben hozzájárul az iskola udvarán található betonozott 
kézilabda pálya Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával történő nagyértékű felújításához. 
 
Határid ő: azonnal (aláírásra) 
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   


