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

2018. szeptember 25-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott 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 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Soós Péter Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. 
 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: 
 
165/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. 
szeptember 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
Ny í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 
október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában 
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2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen 

Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló 
Lakosságért elnevezésű civil szervezet részére történő székhely nyújtásáról 

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

4. Előterjesztés Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 47/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

6. Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság fogorvosi ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról 

 
 Előterjesztő a 1-6. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

7. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Előadó a 4-7. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

8. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. 
október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában 
 
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 3 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: 

 
166/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában című 
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 Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság soron következő 
taggyűlésén akként szavazzon, hogy elfogadja a Társaság 2018. szeptember 18. fordulónappal 
elkészített közbenső mérlegét. 
 
Határid ő: 2018. október 3. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
167/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában című 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság soron következő 
taggyűlésén akként szavazzon, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság megvásárolja Jászfényszaru Város Önkormányzata eladótól, a tulajdonát képező 
10.000.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészét 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint 
vételárért – a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére –, akként hogy a vételárat az üzletrész-
átruházási szerződés aláírásának napjától  számított 5 napon belül utalja át Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának az üzletrész-átruházási szerződésben meghatározott bankszámlájára. A 
taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az üzletrész átruházási szerződésnek a társaság 
nevében és képviseletében történő aláírására, valamint a 10.000.000,- Ft vételár Jászfényszaru 
Város Önkormányzata által megadott bankszámlára történő átutalásra. 
 
Határid ő: 2018. október 3. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
168/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. október 3. napjára összehívott taggyűlésének tárgyában című 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
Társaság soron következő taggyűlésén akként szavazzon, hogy elfogadja a Hatvan és Térsége 
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Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a  Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti vagyonkezelési szerződés megszűnéséből 
eredő teljes körű elszámolást tartalmazó megállapodást. A taggyűlés felhatalmazza a társaság 
ügyvezetőjét a megállapodásnak a társaság nevében és képviseletében történő aláírásra. 
 
Határid ő: 2018. október 3. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról 
 
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: 

 
169/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2018. október 15. napjától 
2023. október 14. napjáig tartó határozott időtartamra Marján János 3000 Hatvan, István király u. 
2., Hargitai Katalin 3000 Hatvan, Kertész utca 5. és Kerek Istvánné 3000 Hatvan, Kastélykert utca 
10. 3/16. szám alatti lakosokat választja meg. 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
170/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 
szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság 
alapító okiratát módosító okiratot, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 27. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen Kezelhető 
Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért 
elnevezésű civil szervezet részére történő székhely nyújtásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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: 

 
171/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben 
Akadályozott és Nehezen Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély 
Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért elnevezésű civil szervezet részére történő székhely 
nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hatvani Tűzkerék 
Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki 
Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért civil szervezet a kizárólagos tulajdonát képező 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlant székhelyként határozatlan ideig szívességi 
használat jogcímén használja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a székhelyhasználat jogcímét 
igazoló okirat aláírására.  
  
Határid ő: 2018. szeptember 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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4. napirend 
Előterjesztés Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjér ől szóló 47/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Ez mindig probléma volt, még probléma most is. A piaccal szemben lévő Trafik elnevezésű 
szórakozóhely környékén is, amit művelnek a szórakozni nem tudó fiatalok, azzal kapcsolatban is 
folyamatosan panaszkodnak az arra lakók. Szombat reggel, amikor megyek a piacra, össze-vissza 
van hányva a járda, a piac területén összetörve az üvegek, illetve nagyon nagy a zaj is. Én a 9. 
emeleten hallom, úgyhogy gondolom, hogy a közvetlen szomszédok mennyire hallják. Ez ellen is 
kellene valamit tenni, vagy ellenőrizni őket, vagy a nyitvatartást szabályozni. Én sajnálom a 
fiatalokat, hogy nincs Hatvanban egy normális hely, ahol szórakozni tudnak, de az is elég szomorú, 
hogy nem is tudnak normálisan szórakozni. Valamit kellene tenni annak érdekében, hogy a lakók is 
elégedettek legyenek, és a fiatalok is tudjanak valahol szórakozni. 
  
 
Egyéb 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: 
 
 
172/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén a vendéglátás 
tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 47/2007. (X. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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173/2018. (IX. 25.) 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. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság fogorvosi ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A Gyenes doktornő felmondott? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Igen, a doktornő kérte a jogviszonyának megszüntetését.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Nem ezzel a témával kapcsolatban, hanem azt szeretném kérdezni, hogy az orvosi üggyel 
kapcsolatban van-e valami előre lépés? Mindig csak az ígérgetéseket kapjuk, de még mindig nem 
történt semmi. Van rá esély, hogy a Csiszár doktor úr mellett legyen még egy orvos, mert ott 
iszonyatos tömeg van mindig? Az az egy orvos oda nagyon kevés, és van, amikor kihívják őt 
beteghez, akkor tovább növekszik a várakozási idő. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Fel lett szólítva már, hogy oldja meg a problémát, ha nem, akkor vissza fogjuk venni tőle a jogot. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Eddig miért nem lehetett visszavonni tőle a jogot? Már négy éve nincs itt. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Nem olyan egyszerű a helyzet, mert nem biztos, hogy jönne a helyére másik orvos, mivel nagy 
orvoshiány van az országban.  

 
 

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: 
 
 
174/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság 
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fogorvosi ellátásra vonatkozó 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: 2018. október 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
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: 
 
 
175/2018. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. október 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 10952. hrsz-ú, kivett közút 
elnevezésére a „Hárslevelű kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 27. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Egyebek 
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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   


