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

2018. október 24-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 
 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
 Szép Éva belső ellenőr 
 Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 dr. Borbás Zsuzsanna a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Kft. ügyvezetője 
 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: 
 
176/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. október 
24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
Ny í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi 
tagjának lemondásáról 

 
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának 
módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

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

4. Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság részére magánrendeléshez való 
hozzájárulásról, a 3000 Hatvan, Árpád u. 2. szám alatti fogorvosi rendelő bérbeadásáról 

 
5. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 

35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

6. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

8. Egyebek  
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
 

 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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1. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi 
tagjának lemondásáról 
 
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: 
 
177/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjának lemondásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány alapító tagja az alapítvány Kuratóriumába nem kíván tagot delegálni. 
A kuratórium elnöke és alelnöke az Alapítványt általánosan és önállóan képviselik. 
 
Határid ő: 2018. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának 
módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 
 
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: 

 
178/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
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megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak 2018. november 29. napjától 2023. november 28. napjáig tartó 
határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1. Jagodics István  3000 Hatvan, Székely utca 2. 
2. Románné Kolozsi Andrea Mónika  3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 34. 
3. Svejkovszky József  3000 Hatvan, Balassi B. u. 120. 
A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 
 
Határid ő: 2018. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
179/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 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 vonatkozásában a szükséges alapítói 
határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2018. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
180/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyásáról 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására. 
 
Határid ő: 2018. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Hol lehet majd elérni ezt, illetve miről fog szólni? 
 
Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
A módosítás azért van, mert lett egy új elérhető platform a megyében, ez a Rádió 1. Ők úgy 
működnek, hogy van egy budapesti központ és több kisebb központot hoznak létre az országban. 
Gyöngyös-Hatvan frekvenciáját a Rádió 1 birtokolja. Ez egy olyan hirdetési felület, ami eddig nem 
volt, vagyis volt, de nagyon minimálisan. Bizonytalan volt, hogy meddig sugároz, de most már 
tudjuk, hogy Gödöllőtől egészen Salgótarjánig, illetve Mezőkövedig. Ők most úgy hirdetik, hogy 
nagyságrendileg 100 km-t fednek le az autópálya mellett. Volt egy lehetőség, amivel szeretnénk élni. 
Ez azt jelenti, hogy a Hatvant érintő kérdésekben a hírszolgáltatást mi tudjuk biztosítani, nem lesz 
olyan információ, ami nem tőlünk származik, vagy nem érinti Hatvant, vagy nem ránk tartozik. 
Korábban ez nem volt jellemző. Emellett van lehetőségünk hirdetni, mindent, amit a média törvény 
lehetővé tesz. Mint minden reklámszerződés, így ez is másodpercben van meghatározva. Ez a 
szerződés 6000 másodpercet takar, ami nagyon kedvező ajánlat. Röviden összefoglalva két részre 
osztható ez az új pont a szerződésben, hirdetési lehetőség és egy hírszolgáltatási tevékenység. Ha 
kérnek tőlünk interjúkat, akkor azt mi tudjuk biztosítani, vagy ha nekünk van közölni valónk, akkor 
arra is van lehetőség. 
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
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181/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 
megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően egységes 
szerkezetbe foglalva módosítja. 

2. A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 

Határid ő: 2018. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
182/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a 
közszolgáltatási szerződésben foglalt, rádióban sugárzandó hírszerkesztési tevékenység elvégzéséért 
havonta 1.000.000,- Ft + Áfa összeget fizet meg. 

A 2.000.000,- Ft + Áfa összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az adó 
többletbevétel terhére rendelkezésre áll. 2019-től a szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 
tárgyévi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 
Határid ő: 2018. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság részére magánrendeléshez való 
hozzájárulásról, a 3000 Hatvan, Árpád u. 2. szám alatti fogorvosi rendelő bérbeadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 



7 
 

  

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: 
 
183/2018. (X. 24.) 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 
részére magánrendeléshez való hozzájárulásról, a 3000 Hatvan, Árpád u. 2. szám alatti fogorvosi 
rendelő bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay 
utca 11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József 
Miklós ügyvezető) részére engedélyezi a magánrendelés elindítását azzal, hogy a 3000 Hatvan, 
Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi rendelőben a magánrendelés az I. számú fogorvosi körzet 
feladat-ellátási szerződésében meghatározott feladatokat nem akadályozhatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. november 15. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
184/2018. (X. 24.) 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 
részére magánrendeléshez való hozzájárulásról, a 3000 Hatvan, Árpád u. 2. szám alatti fogorvosi 
rendelő bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő 
megnevezésű belterületi ingatlanban található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező - 17 m2 

nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás 
céljára 5 év határozott időtartamra bérbe adja a DentoGál Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 
11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József 
Miklós ügyvezető) részére. 
A bérleti díj 10.000,- Ft+ÁFA/hó azaz Tízezer forint + ÁFA/hó. A rendelési idő a bérleti 
szerződésben kerül meghatározásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: a magánrendelésről szóló végleges engedély kiadását követően 15 nap. (a bérleti 
szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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5. napirend 
Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 
35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A társasházak házszámozása megváltozott. Igaz az, hogy törvény módosítás miatt minden lépcsőház 
csak egy számot kaphat, és a többi csak betűkkel különböztethető meg? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A 345/2014. sz. kormányrendelet szabályozza a címek megállapítására vonatkozó szabályokat. A 
központi címregiszter egy közhiteles címnyilvántartás. A földhivatal, a posta és a címnyilvántartás is 
ebből a közhiteles, jogszabályoknak megfelelő címekből venné ki az adatokat. Tehát a földhivatalban 
is a tulajdoni lapon automatikusan átszámozásra kerül az ingatlan címe, vagy a közterület neve. Ez 
egy nagyon nagy feladat, ami már 2013-ban elkezdődött, de informatikai háttér hiányában ezt a 
feladatot 2016. december 31-ig nem lehetett befejezni, mert tavaly júniusban kezdte meg működését 
az az informatikai támogatás, amivel ezt alkalmazni lehet. Ez az egész várost érintené. Országosan 2 
millió 800 ezer cím nincs a helyén. Minden ilyen ingatlant át kellene számozni. Viszont az is benne 
van a jogszabályban, hogy a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell eljárni. Sokan így is 
ágálnak ellene, hogy miért kell lakcímkártyát cserélni, pedig már nem is neki kell, mert 
automatikusan a járási hivatal kiküldi a lakcímkártyát, de a közszolgáltatóknak az ingatlan 
tulajdonosának kell jelezni, hogy megváltozott a címe, ezt nagyon sokan nem akarják elfogadni. Volt 
egy olyan gyakorlat, hogy ne az összes ingatlant, társasházat kelljen egyszerre átszámozni, ezért csak 
azt számoztuk át, ahol a társasházból valaki kérte, hogy állapítsuk meg részére a jó címet, például 
azért, mert a bank nem ad neki hitelt, mert a lakcímkártyán különböző címek vannak. Ha egy 
társasházi lakásban megállapítottuk a jó címet, akkor már az egész lépcsőházban meg kellett 
állapítani, tovább menve az egész társasházban át kellett számozni a lakásokat, és valóban nem 
számot kapott a lépcsőház, hanem betűjelet azért, mert a társasháznak van házszáma, a 
lépcsőházaknak pedig betűjele van A-tól kezdődően. Óriási nagy munka, nem tudtuk még befejezni. 
Ahol volt konkrét kérelem, vagy valamilyen más okból szükség volt rá, ott megcsináltuk, illetve 
haladunk vele folyamatosan, de még nincs befejezve. 
 
 
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: 
 
 
185/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről 
és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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6. napirend 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

 
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: 
 
186/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
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: 
 
 
187/2018. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2019. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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8. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mi a helyzet a kutakkal? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
2016-os jogszabályváltozásként került be a vízügyi törvénybe, hogy a kutak létesítésére, 
üzemeltetésére és fennmaradására, megszüntetésére engedélyt kell kérni. Azokra a kutakra, ahol az 
éves vízfogyasztás 500 m3 alatt van, és háztartási ivóvízigényt, lakossági vízigényt elégít ki, és nem 
gazdasági célú vízigényt, ott a jegyzőnek kell az engedélyt kiadni. Minden más, ami ettől eltérő, 
tehát például csak egy üres telek van, de azon van egy kút, az már a katasztrófavédelem hatáskörébe 
tartozik. Ha a vízfogyasztás az évi 500 m3-t meghaladja, akkor azt az engedélyt is a 
katasztrófavédelemtől kell kérni. Helyi vízügyi hatáskörben ezekre a kutakra eddig is adtunk már ki 
engedélyt. A hatvan.hu honlapon az igazgatási ügyek menüpontban van egy általános tájékoztató egy 
nyomtatvánnyal, ami most cserére kerül, mert volt egy jogszabályi módosítás. Ettől jóval 
bonyolultabb adatlapot kell kitölteni majd az új jogszabálynak megfelelően. Szerintem nagyon nehéz 
kitölteni. Az interneten fellelhető mindenféle információ, általában azt írják, hogy tervet kell hozzá 
csatolni, valóban a jogalkotó is azt írja, hogy terveztetni kell, de egyeztettünk a katasztrófavédelmi 
igazgatósággal, és jelenleg elfogadható, ha csak ez az adatlap kerül kitöltésre a már meglévő kútnál, 
azért, hogy egy 100 éves kútra ne kelljen tervdokumentációt készíttetni. Így is elég nehéz kitölteni a 
nyomtatványt, mert a kútnak olyan paramétereit kell megadni úgy az ásott, mint a fúrt kút 
tekintetében. Segítünk benne, ki is fogunk menni, akinek szüksége van rá, illetve egyszerű házi 
mérésekkel meg kell mérni a talpmélységet, a vízszintet, stb. Nyáron megjelent egy jogszabály 
módosítás, mely szerint nem kell ezekre a kutakra semmilyen engedélyt kérni, de ezt az 
Alkotmánybíróság jogszabálysértőnek ítélte, és nem került kihirdetésre. A jogszabálynak a záró 
rendelkezésében 10 év további haladékot írt a jogalkotó, de ezzel nem foglalkozott az 
Alkotmánybíróság sem, tehát ez lóg a levegőben. Ezért merült fel az is, hogy 2028-ig nem kell kérni 
engedélyt. Jelenleg a jogszabály szerint idén december 31-ig kell megkérni az engedélyt. Viszont 
most többen jelezték, hogy hallották a TV-ben, rádióban, hogy 2020-ig nem kell kérni. Tehát 
valószínűleg lesz határidő eltolás, de még jogszabályban ez nem jelent meg. Ha nem lesz változás, 
akkor december 31-ig ezt a kérelmet be kell nyújtani üzemeltetésre, fennmaradásra, megszüntetésre, 
illetve új kút létesítésére is. 5000 forintos illetékbélyeggel kell ellátni a honlapon megtalálható 
kérelmet. Az interneten az olvasható, hogy ez teljesen díjmentes és nem kell érte fizetni. Azért ad ez 
félreértésre okot, mert díjról akkor beszélünk, ha igazgatási szolgáltatási díjköteles valamilyen 
engedély, és a katasztrófavédelem által kiadott engedély igazgatási szolgáltatási díjköteles. A jegyző 
engedélye nem tartozik az igazgatási szolgáltatási díj hatálya alá, viszont eljárási illetéket fizetni kell, 
de erről senki nem ír az interneten, viszont így lesz teljes az információ. A honlapon a tájékoztató is 
cserére fog kerülni, csak várjuk, hogy a jogszabály megjelenjen.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Biztos meg fogják adóztatni. 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Erről nincs semmilyen információnk. 
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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, 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   


