
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. május 23-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
              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. 
Kérte, hogy a kiküldött meghívó 6. napirendjét vegyék le a napirendről. Más módosító javaslat nem 
hangzott el. 
 
Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Nádas Sándor 
bizottsági elnöknek a napirend módosítására tett jevastatát elfogadta. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosítással együtt a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
168/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. május 
23-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 közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos 
egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról 

 
2. Előterjesztés mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 
  Előadó a 1-2. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
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3. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

 
4. Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
  Előadó a 3-4. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási  
               irodavezető 
 

5. Előterjesztés a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozásról 
 

6. Előterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratairól 
 

7. Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartásáról, valamint a 
Heves Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás módosításáról 

 
8. Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötött szerződések 

módosításáról 
 
  Előadó a 5-8. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti   
                        irodavezető 
 

9. Előterjesztés a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet álláshelyének betöltéséről 
 

  Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
 

10. Tájékoztató a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
   
  Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

 
11. Egyebek 

 
 
Z á r t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására 
 

  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 

 
N y í l t  ü l é s 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos egyes 
képviselő-testületi határozatok módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Elmondta, hogy a határozat módosítására azért kerül sor, mert június 1-jével nem lehet megszervezni 
az indulást a pályázati kiírás miatt. Önálló osztályról szavaztak, ami azt jelenti, hogy osztályvezető is 
kell. Ez 2-3 millió Ft többletköltséggel járna éves szinten. Ezért javasolják, hogy a Hatósági Iroda 
Igazgatási Osztályán belül jöjjön létre a közterület-felügyeleti csoport és a mezőőri csoport. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
169/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat 
létrehozásával kapcsolatos egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 226/2011. (IV. 28.) számú 
határozatát, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Polgármesteri 
Hivatala Hatósági Irodájának Igazgatási Osztályán belül 2011. július 1. napjától Közterületet-
felügyeleti csoportot és Mezei őrszolgálati csoportot hoz létre. 
A Közterületet-felügyeleti csoport és a Mezei őrszolgálati csoport létrehozása miatt Hatvan Város 
Polgármesteri Hivatala Belső Működési Szabályzatát, a Hatósági Iroda Ügyrendjét, a Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratát módosítani kell, továbbá el kell készíteni az elektronikus térfigyelő 
rendszer működtetéséhez szükséges önkormányzati rendeletet és Adatkezelési Szabályzatot. 
 
Határid ő: okiratok döntésre való előkészítésére: 2011. június 30. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján” 
 
Határid ő: 2011. május 27. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
170/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat 
létrehozásával kapcsolatos egyes képviselő-testületi határozatok 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 módosítja a 227/2011. (IV. 28.) számú 
határozatát, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának 
Igazgatási Osztálya keretében létrehozandó Közterületet-felügyeleti csoport állandó foglalkoztatotti 
létszámkeretét 16 főben állapítja meg, melyből legfeljebb 6 fő köztisztviselő, 10 fő munkavállaló. 
A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának Igazgatási Osztálya keretében 
létrehozandó Mezei őrszolgálati csoport állandó foglalkoztatotti létszámkeretét 4 fő mezőőri 
tevékenységet ellátó munkavállalói létszámban állapítja meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a feladatok ellátásához igazodóan 
gondoskodjon a köztisztviselők és munkavállalók kinevezéséről és munkaszerződésének 
megkötéséről. 
 
Határid ő: a feladatok ütemezése szerint, de legkésőbb 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város jegyzője” 
 
Határid ő: 2011. május 27. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
171/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat 
létrehozásával kapcsolatos egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 1-jétől a Polgármesteri Hivatal 

létszámát 117 köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói és mezőőri tevékenységet ellátó 
munkavállalói álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 1 állategészségügyi 
munkavállalói álláshellyel, összesen 120 álláshellyel hagyja jóvá. 

 
2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését bemutató ábrát 2011. 

július 1-jétől jelen határozat melléklete szerint jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
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2. napirend 
Előterjesztés mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A következő feladat az volt, hogy rendelettervezetet készítsenek a működésre és létesítésre 
vonatkozóan. Állami támogatásként 300 ezer Ft-ot lehet igényelni indulásnál személyenként ruhára, 
puskára stb., ami az induláshoz kell, amit utólag fizetnek ki, és ezt az önkormányzatnak előre 
fedeznie kell. A költségeket a rendelettervezetbe úgy írták bele, hogy minden évben felülvizsgálatra 
kerülhessen. De a gazdálkodókkal is volt megbeszélés, mert az ő kérésük is volt, hogy ne legyen 
nagyon megterhelő az összeg. Megállapodás alapján a földhivataltól megkérik a földek, 
földtulajdonosok adatait, azért, hogy csalás ne történhessen. Az összes egy hektárnál kisebb 
földtulajdonnal rendelkezőnek nem kell fizetni, de ha kéri, akkor lehetséges. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Amit aljegyző asszony elmondott, abból kiderült, hogy a kistulajdonosokat nem érinti, ami jó. 
Támogatását fejezte ki. 
 
 
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: 
 
172/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az alapító okiratot két indokból kellett módosítani. Az egyik, hogy a státusztörvényt módosították, 
ebben meghatározták a gazdálkodási jogkörök szerint az önkormányzatok tevékenységét: kisegítő, 
kiegészítő, alaptevékenység és vállalkozási tevékenység lett. Ezt a státusztörvény eltörölte. Törvény 
előírja, hogy a legelső módosításnál kell az alapító okiratot kiegészíteni a gazdálkodási jogkör 
szerint. Másik ok, hogy voltak olyan tevékenységek, amik bekerültek a tevékenységi körbe, de nem 
voltak még felvezetve. Átvilágították a tevékenységeket ezen okból kifolyólag, és egységes 
szerkezetbe foglalva került a bizottság elé. 
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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: 
 
173/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának 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 Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratát 2011. június 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 5. alaptevékenység szerinti besorolás pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„5. Alaptevékenysége: 
             
8411 Általános közigazgatás  

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő   választásokhoz kapcsolódó tevékenysége 
841115 Önkormányzati képviselő  választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati   választásokhoz    

kapcsolódó tevékenységek                      
841117 Európai parlamenti képviselő - választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841127 Települési  kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
 841322 Mezőgazdaság területi igazgatása és szabályozása   
 
8414 Önkormányzati szolgáltatások tevékenysége  

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
 

8424 Közbiztonság, közrend 
 842421 Közterület rendjének fenntartása 
 
8425 Tűzvédelem 

842531 Polgári védelmi ágazati feladatai 
 
3700   Szennyvíz gyűjtése kezelése  

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
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3811   Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 
             átrakása  
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
             szállítása, átrakása  
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)begyűjtése, szállítása, átrakása 
381104  Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

 
3812   Veszélyes hulladék gyűjtése 

381201  Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék  begyűjtése, szállítása, átrakása 
381202  Egyéb  veszélyes hulladék  begyűjtése, szállítása, átrakása 

 
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

382101 Település  hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
 

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

3832 Hulladék hasznosítása 
383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása 
 

4211 Út, autópálya építés 
421100 Út, autópálya építése 
 

5221 Szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás 
522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,   karbantartása 
 

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

 
5629 Egyéb vendéglátás 

562 912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562 913  Iskolai intézményi étkeztetés 

 
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Hatvani Hírek) 
 
5819 Egyéb kiadói tevékenység 

581900 Egyéb kiadói tevékenység 
 

6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 
602 000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
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7500 Állategészségügyi ellátás 
 750000 Állat-egészségügyi ellátás 
 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

856 099  Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 
 

8621 Általános járóbeteg ellátás 
862101 Háziorvosi alapellátás 

8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
 869039 Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 
 
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 

882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások 
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 

 
8899 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 889935 Otthonteremtési támogatás 
 
8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, 

programok és támogatások 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 

9313 Szabadidő sport támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
 

9319 Egyéb sporttevékenység 
 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 
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9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
960302 Köztemető-fenntartása és működtetése” 

    
2. A képviselő-testület a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
  Határid ő: 2011. június 1. 
  Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Törvényi kötelezettségnek tesznek eleget. Az I. negyedévben kapott állami támogatásokból 
keletkezett többletbevételek, és a képviselő-testület által elfogadott határozatok kerültek beépítésre, 
úgy mint a pénzmaradvány és az ÁFA pontosítások, amelynek következtében a bevétel növekedett.  
 
Papp István bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy az adóbevételek hogy állnak? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Teljességében még nem tudott nyilatkozni, mivel a beadási határidő május 31., és még most 
érkeznek az adóbevallások. Ezeknek a feldolgozása folyamatosan történik. Júniusban már jobban tud 
tájékoztatást adni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
174/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. 
(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
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Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Gyakorlatilag egy európai bizottsági kezdeményezésről van szó, ennek hatására jött létre a 
polgármesterek szövetsége, a fenntartható energiapolitika. Jelezte, hogy tagdíj nem lesz. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy egy cég 2010. évi kibocsátásának mérése hogyan történik? 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Sajnos erre nem tudott választ adni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha egy korszerűbb berendezéssel kerül kiváltásra egy régebbi, akkor ott megfelelő referenciák és 
műszaki leírások állnak rendelkezésre. Pl. ha van egy kazán, ami helyett beépítenek egy 
korszerűbbet, ami 30%-al kevesebbet bocsát ki, vagy napenergiával működik. Véleménye szerint 
nem is mérni kell, hanem amit megtesznek intézkedéseket, akkor tudják viszonyítani, hogy mit 
tettek, és összehasonlítani az előző állapotokkal. 
 
 
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: 
 
175/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozásról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy 
csatlakozzon a Polgármesterek Szövetségéhez, és felhatalmazza a jelen határozat 1. és 2. számú 
mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2011. május 27. (a nyilatkozat és a képviselő-testületi határozat elküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratairól 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
A képviselő-testület határozatokat hozott azzal kapcsolatban, hogy intézményeket szüntet meg, és 
átszervezi a hatvani közoktatási rendszert. Ez érinti az alapfokot és a középfokot is. Új intézmények 
jönnek létre, mint jogutód intézmények. Ezen jogutód intézmények bejegyzéséhez az szükséges, 
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hogy az alapító okiratok elkészüljenek, és azokat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
176/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
177/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Csicsergő Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
178/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Gesztenyéskert Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
179/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Napsugár Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
180/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Százszorszép Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
181/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Varázskapu Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hetedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
182/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Vörösmarty téri Óvoda alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 



 

  

14 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
nyolcadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
183/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a 5. Sz. Általános Iskola alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
kilencedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
184/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Kodály Zoltán Általános Iskola alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tizedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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185/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Kossuth Lajos Általános Iskola alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tizenegyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
186/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Szent István Általános Iskola alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba lépéssel 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tizenkettedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
187/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát 2011. július 1-jei hatályba 
lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tizenharmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
188/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát 2011. július 
1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tizennegyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
189/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító okiratairól szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola alapító okiratát 2011. 
július 1-jei hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. július 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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7. napirend 
Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola fenntartásáról, valamint a Heves 
Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium június 30-ával megszűnik. Három jogutód intézmény lesz, a Bajza, a 
Széchenyi és a Damjanich. A Széchenyi és a Damjanich továbbra is az intézményfenntartó társulás 
keretében működne. Áttekintve a helyzetet, célszerű, hogy a Bajza József Gimnázium visszakerüljön 
Hatvan város fenntartásába. A változások következtében szükséges a Heves Megyei Közgyűléssel 
megkötött társulási megállapodás módosítása. A társulási megállapodásban átvezetésre kerül 
mindezen változás. Régebben a társulási tanács elnöke és Hatvan város polgármestere egy személy 
volt, most viszont polgármester úr és kabinetfőnök úr a társulás vezetője. Ezt a helyzetet kezelve a 
társulási megállapodásban egy olyan módosítás történik, hogy változik a társulási tanács elnökének 
jogköre. Ő az aki összehívja, illetve levezeti az üléseket, viszont a munkáltatói jogot, a gesztor 
önkormányzat, tehát Hatvan Város Önkormányzata, polgármestere látja el. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy örül, hogy a Bajza József Gimnázium visszakerül, bár a másik kettő is 
visszakerülhetne. Tudja, hogy ez pénzkérdés. Azért örül, hogy visszakerül a Bajza, mert ami Hatvan 
Város Önkormányzatának kezében van intézmény, arra a képviselő-testületnek, illetve rajtuk 
keresztül a lakosságnak ráhatása van, ami nem, arra kevesebb. 
 
Papp István bizottsági tag 
Elmondta, hogy van egy olyan koncepció, hogy a megyei jogú városhoz fognak tartozni a szakképző 
intézmények. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy a szakképző alatt értendő a Széchenyi iskola is, vagy csak a Damjanich 
szakmunkásképző? 
 
Papp István bizottsági tag 
Szerinte a Széchenyi is, de nem tudja pontosan. A Damjanich biztosan oda fog tartozni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A hiányszakmák összehangolása miatt a Damjanichot el is tudja fogadni, de annak drukkolt, hogy a 
Széchenyinél ez ne következzen be. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
190/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
fenntartásáról, valamint a Heves Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás 
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módosításáról szóló előterjesztést. 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. július 1. napján létrejövő 
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 
fenntartója Hatvan Város Önkormányzata lesz. Jelen határozat költségvetési kihatása, hogy a Heves 
Megyei Önkormányzattól átvett pénzösszeg 15.212,- eFt-tal csökken, Hatvan Város 
Önkormányzata működési hiánya 15.212,- eFt-tal növekszik. A működési hiány folyószámla hitel 
igénybe vételével kerül finanszírozásra. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a dokumentumok módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
191/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
fenntartásáról, valamint a Heves Megyei Közgyűléssel megkötött Társulási Megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a hatvani középiskolák közös 
fenntartására elfogadja, oly módon, hogy a Társulási Megállapodás 2011. július 1-jén lép hatályba. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötött szerződések 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
A 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján a fenntartó igényelhetett informatikai támogatást. Ezen 
informatikai támogatás egy része kötött felhasználású volt, ami azt jelentette, hogy a fenntartónak 
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biztosítani kellett az iskolai akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftvert. Ennek a kiválasztása 
szintén egy előírás alapján működött. Ki kellett kérni az intézmények véleményét. Ez megtörtént. Ez 
alapján döntött úgy a fenntartó, hogy a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel köt 
szerződést. Azok a változások, amik az alapfok és a középfok átszervezéséből adódtak, hozták 
magukkal azt is, hogy ezen szerződést módosítani kell, átvezetni az új intézményekre. Az adott Zrt.-
nek meg kell tenni azokat a lépéseket, hogy minden intézménynek internet alapú vezényelt, 
nyilvántartása legyen. Ez további pénzösszeggel nem jár. Jelezte, hogy a cég jelen pillanatban tart 
tanfolyamot mindazon dolgozóknak, akik ezzel foglalkoznak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
192/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a COMMINTMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel 
megkötött szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
és a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7.) 
között a Taninform elnevezésű iskolai akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
193/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a COMMINTMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel 
megkötött szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó Társulás jogutódjaként létrejövő Hatvani 
Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó Társulás nevében Hatvan Város Önkormányzata és 
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a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7.) 
között a Taninform elnevezésű iskolai akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
Határid ő: 2011. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet álláshelyének betöltéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Az előző pályázat eredménytelen volt, nem érkezett pályázat, nem ütközik praxisjogba, újból közzé 
lehet tenni. Mindaddig meg lehet tenni, amíg nem lesz pályázó. 
 
Papp István bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy ez azt jelenti, hogy nem tudták eladni a praxist? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Igen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem tudták eladni, de olyat is olvasott régebben, hogy aki már vásárolt praxisjogot, az az egész 
ország területére érvényes, emiatt lehet valami. 
 
Papp István bizottsági tag 
Csak ezt ingyen kapták, most pedig árulják.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen. Azon van, hogy nehogy orvos nélkül maradjanak a körzetben. 
 
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: 
 
194/2011. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
álláshelyének betöltéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 8. számú felnőtt 
háziorvosi körzet álláshelyének betöltése érdekében jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
pályázatot ír ki, melyet az Egészségügyi Közlönyben kell megjelentetni mindaddig, amíg a 
pályáztatás nem eredményes. 
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Határid ő: 2011. május 31. (pályázat meghirdetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
2./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8. szám felnőtt háziorvosi 
körzet álláshelyének betöltésére beérkezett pályázatok előzetes értékelésére, a képviselő-testület 
számára döntési javaslat előkészítésére ideiglenes bizottságot hoz létre, melynek tagjai Lestyán 
Balázs, Oroszlán Lajosné és Kondek Zsolt képviselők. 
 
Határid ő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Tájékoztató a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Kiemelte az alapörvényt, amely január 1-jén lép hatályba. Egyes elemeit a sajtó kitárgyalta, de ami a 
testületre tartozik, - a tájékoztatóból is kiderül -, hogy az önkormányzatokat érintő rész. Érdekesség, 
hogy a jelenleg hatályos Alkotmánynak van egy száma, a 1949. évi XX-as törvény, az 
Alaptörvénynek viszont nincs száma, de ezt a jogalkotási törvény rendezte, így nem kell számot 
adni. Érdekes, hogy ha egy testület nem alkot meg egy kötelezően előírandó rendeletet, akkor a 
Kormányhivatal vezetője fogja helyette megtenni, meghatározott eljárást követően. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szíveskedjenek a 
tájékoztatót tudomásul venni. 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő 
jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
11. napirend 
Egyebek 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Mikó János képviselő úr kapott egy levelet, és megkérte, hogy említse meg ezen a bizottsági ülésen. 
Felolvasta a levelet: „Tisztelt Mikó János úr! Egy furcsa állapotnak, vagy eljárásnak voltam a tanúja. 
A hatvani kórháznál a portánál 300 Ft-ért szedik a parkolási jegyet, aki be akar menni 
személygépkocsival a kórház területére. Sok fizető után jött 2 jobb személygépkocsi, cigány vezetője 
volt. A sorompó automatikusan emelkedett. Jött egy szegényebb Lada-s gépkocsi, annak is. Ezután 
jöttek újabbak, azoktól kérték a belépés díját. A személyzetet kérdezve azt mondták, hogy a főnök 
kiadta, hogy ennek az etnikumnak alanyi jogon jár az ingyenes parkolás. Kérem ezen hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetését. A hivatalos engedélyeken túl fizessen mindenki. Ha nem tetszik, 
van egy nagy parkoló a Bástya útnál, el lehet menni gyalog. Várom válaszát. Üdvözlettel.” A testületi 
ülésen Mikó János elő fogja terjeszteni ezt a levelet, mert ebben az ügyben lépni kell. Jó lenne, ha a 
CKÖ elnöke is ott lenne a testületi ülésen, és meghallgatná ezt a levelet. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha tényleg ilyen van, akkor ez hallatlan. Az önkormányzatnak van egy érvényes rendelete, a rendelet 
szerint meg van határozva, hogy kire, mi, hogy vonatkozik. Teljesen mindegy, hogy milyen 
kisebbséghez, vagy többséghez tartozik valaki, annak nincs jelentősége. Ezt jegyző asszony nyilván 
meg fogja vizsgáltatni, de ezt bizonyítani kell. Nem vonta kétségbe, hogy ez így volt. Nyilván a 
munkavállalókat el fogják igazítani.  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Ő is úgy gondolta, hogy ezt ki kell vizsgáltatni, azért is jelezte. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Igazgató asszony is jelen lesz a testületi ülésen és meghallgatja az észrevételt. 
Megkérte a bizottsági elnök urat, hogy egy rendkívüli bizottsági ülést hívjon össze. Indoka az, hogy 
lesz egy jelentős ingatlan ügylet az önkormányzat és a Zrt. között. Ez a reggeli órákban tisztázódott 
le, mert komoly előkészítést igényelt, értékbecslést, jogi szakértelmet, számviteli szakértelmet. A 
megszüntető okiratokról szóló előterjeszéts is a rendkívüli bizottsági ülés témája lenne. Dr. 
Stankovics Éva igazgató asszony jelezte, hogy a kórház egészségügyi közszolgáltatási szerződést 
meg kellene kötni a központi háziorvosi ügyeletre vonatkozóan, mert addig nem lehet megkötni, 
amíg a településekről nem jött be a felhatalmazó határozat a polgármester részére, hogy Hatvan 
Város Önkormányzatával a megállapodást aláírhassa. Azonban ez egy feltételes szerződés lenne, 
mert ha ez júniusra tolódik, akkor július 1-jére nem fog megjönni az ÁNTSZ-nek az engedélye, 
anélkül nem kezdheti el a háziorvosi ügyelet a működését. Ez a három indoka van a rendkívüli 
bizottsági ülés összehívására. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Összehívta a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 2011. május 26-án 8 órára összehívta. 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
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