
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. február 21-én a Városháza emeleti kistermében 1100órai kezdettel megtartott 
soron következő 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 
 dr. Egyed László                          jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 dr. Veres András előadó 
 dr. Zólyomi Géza városi tűzoltóparancsnok 
 Széchy Zsolt városi rendőrkapitány 
               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 dr. Veres András által készített előterjesztéseket, melyek a 10. 11. 12. és 13. 
napirendi pontok a meghívón a bizottsági ülés első napirendi pontjaként tárgyalják meg. 
 
Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Nádas 
Sándor bizottsági elnöknek a napirend módosításra tett javaslatát 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. 
 
 
61/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
február 21-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 

1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
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Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének 
jóváhagyásáról  

 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 
 

3. Előterjesztés Hatvan város nevének egyesület névében történő használatáról 
 

4. Előterjesztés Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
  Előadó a 1-4. napirendnél: dr. Veres András 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
6. Előterjesztés Hatvan Város Polgárőrségnek 2010. évi munkájáról szóló beszámolóról 

 
 

7. Előterjesztés a Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolóról 

 
8. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
  Előadó az 5-8. napirendi pontnál: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

9. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

  Előadó a 9-10. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és   
            városfejlesztési   irodavezető 
 

11. Előterjesztés Hatvan Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
  Előadó: Bánkutiné Katona Mária 
 

12. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 

 
13. Előterjesztés a Hatvan Kártya rendszer telepítéséről és üzemeletetéséről 

 
  Előadó a 12-13. napirendnél: Kovács János intézmény-felügyeleti   
            irodavezető 
  Előterjesztő az 1-13. napirendnél: Szabó Zsolt polgármester 
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14. Tájékoztató a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
   
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

15. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint 
az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
  Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
  Előterjesztő a 14-15. napirendnél: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
N a p i r e n d :  
Z á r t  ü l é s :  
 
 

1 .  Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 
adományozásáról 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Díszpolgára kitüntetési javaslatról 

 
  Előadó az 1-2. napirendnél: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
  Előterjesztő az 1-2. napirendnél: Szabó Zsolt polgármester 
 
N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének 
jóváhagyásáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András előadó 
Elmondta, hogy kötelezően elő van írva a felügyelőbizottság létrehozása. 2010. október 28-án a 
képviselő-testület megválasztotta a felügyelőbizottság tagjait. Ők megkezdték a munkájukat. 
Ahhoz, hogy meghatározott eljárási rend keretei között follyon a munka, és ez megfelelő módon 
dokumentálva legyen, szükséges egy ügyrend meghatározása, ami alapján dolgoznak és számon 
kérhető a munka. Minden önkormányzati cégnél kötelező, tehát előkészítő kontroll tervként 
működik. Az alapító okirat pontosan meghatározza, hogy melyek azok a tárgykörök, amelyekben 
nekik véleményt kell formálni. Ők nem döntenek, hanem az alapító döntését előkészítik, illetőleg 
bizonyos kontroll feladataik vannak. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy az előterjesztés azt tartalmazza, hogy „mostantól hatályos, de 
visszamenőleg”. Ez hogy lehetséges. 
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Dr. Veres András előadó 
Elmondta, hogy ez így szokott megfogalmazva lenni, jogtechnikailag nincs jobb megoldás. 
Megalakításkor nem kötelező az ügyrend elfogadása. Első érdemi munka a műszaki terv 
véleményezése, illetve az ügyrend elfogadása. Összességében érdemi munka most fog kezdődni.  
 
Papp István bizottsági tag 
Elmondta, hogy ha kész lesz a gazdasági társaságok üzleti terve, mindenféleképpen szeretnék 
megnézni, mert tudni szeretnék, és mint tulajdonos leellenőrizni, hogy mit mire költenek, mi az 
elképzelésük. Az ügyvezetőnek mindenféleképpen szólni kell. A felügyelőbizottság tagjai is saját 
büntetőjogi felelősséggel tartoznak, ha nem szólnak valamiért, amit a költségvetési pénzekkel 
való bánásmóddal kapcsolatban észrevesznek valamilyen bánásmódot. Ezt figyelembe kell 
venni, és nagyon kell figyelni mindenre. 
 
Dr. Veres András előadó 
Az üzleti terv csak a város költségvetésének elfogadását követően életképes. Vannak előzetes 
számítások, de nyilván a képviselő-testület február 15-én jóváhagyta a költségvetést, amiben 
benne vannak azok az adatok, amik alapján össze lehet állítani az üzleti tervet. 2011. március 11-
ére kell elkészíteni az üzleti tervet, utána kerül a felügyelőbizottság tagjai elé, illetve a szakmai 
fórumokra, és ha minden rendben lesz, akkor fog menni a márciusi testületi ülésre. 
 
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: 
 
62/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, 
székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve 
akként dönt, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét a jelen határozat 
mellékletétében foglalt szöveggel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § 
(4) bekezdésének megfelelően jóváhagyja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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2. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy mivel a Média Kft. az önkormányzat kommunikációját jeleníti meg, nem tartja 
helyesnek, hogy a felügyelőbizottságban az ellenzék nem kapott státuszt. Azt javasolta, hogy a 
képviselő-testület bővítse a felügyelőbizottsági tagok számát, vagy most ne fogadja el, és 
módosítsa a szerint, hogy az ellenzék képviseltethesse magát a felügyelőbizottságban. 
 
Dr. Veres András előadó 
A tagok megválasztásának döntése, tulajdonosi döntés, ami megtörtént október 28-án. De jelen 
előterjesztés keretében csak az ügyrendet tárgyalják. Ha e tekintetben lesz javaslat, akkor arról 
egy önálló előterjesztés keretén belül lehet tárgyalni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Visszavonta a módosító indítvány benyújtását, de elmondta, hogy ennyi aggálya volt. 
 
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: 
 
63/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.,) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként dönt, hogy a gazdasági társaság felügyelő 
bizottságának ügyrendjét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 34. § (4) bekezdésének megfelelően jóváhagyja. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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3. napirend 
Előterjesztés Hatvan város nevének egyesület névében történő használatáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy egy új úszóegyesületet akarnak létrehozni, és a Hatvan nevet kívánják 
szerepeltetni az egyesület nevében. 
 
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: 
 
 
64/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város nevének egyesület névében történő 
használatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alapító tagok által alapítandó 
egyesület nevében feltüntetésre kerüljön a Hatvan név az alábbiak szerint: TEMPÓ Első 
Hatvani Úszó Egyesület. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András előadó 
Elmondta, hogy működik a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás, ami egy jogi személy. 
13 alapító tagja van, köztük Hatvan város. Hatvan városa az alapító jogait a társulási 
tanácsülésen gyakorolja. Minden egyes önkormányzat akkor van döntési pozícióban, amikor a 
saját község, illetve városa megadja a felhatalmazást, ami alapján a társulási tanácsülésen 
szavazni tud. Arról van szó ebben az esetben, hogy a társulási alapító okiratban kötnek egy 
megállapodást, ennek a módosítására akkor kerülhet sor, ha a társulási tanácsülés napirendjére 
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tűzi és a 13 polgármester megszavazza, jóváhagyja ezt. De ahhoz, hogy érdemben dönteni 
tudjanak, szükséges minden egyes testületnek ebben dönteni. Ebben az esetben is ez történt, a 
polgármester kap egy felhatalmazást, hogy részt vehet a tanácsülésen, illetve támogatólag 
nyilatkozhat az alapító okirat aláírásában. Miután alá van írva, utána érvényes. Tehát testületi 
döntés alapján fog módosulni az alapító okirat. Fontos, hogy az alapító okiratnak a módosítása a 
kormányhivatallal egyeztetve lett. A társulások jogi szabályozása pontosabb, mint egy gazdasági 
társaságnak, vagy egy alapítványnak, ezért fontos volt, hogy itt egy hosszabb előzetes munka 
történjék a kormányhivatalnál, tekintettel arra, hogy ők gyakorolnak törvényességi felügyeletet. 
Tehát a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő alapító okirat készült. Ennek a jóváhagyása a 
társulási ülésen történik, illetve, ha a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, akkor ő ott 
igennel tud szavazni. 
 
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: 
 
65/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás alapítója akként dönt, hogy a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodását és elfogadja 
a társulási megállapodás változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 
szövegét, úgy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Hatvan város 
polgármesterét a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos 
szövegének aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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Dr. Széchy Zsolt rendőrkapitány  
Fontosnak tartja, hogy a 2010. évben a Hatvani Rendőrkapitányság illetékességi területén 1400-
ról 1462-re emelkedett a bűncselekmények száma. Hatvan városában ennek a 72,8%-át követték 
el ezeknek a bűncselekményeknek, Lőrinciben 14,2%-át. 2009-ben 59,7% volt ez az arány 
Hatvanban, tehát emelkedett. Lőrinciben tendált, mert ott 14,7% volt az arány. De összességében 
mégis csökkent Hatvanban a bűncselekmények száma 1167-ről 1065-re. A lakosság 
szempontjából meghatározó a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkenése, ezek közül 
is a lakás betörések száma 20,3%-al csökkent. Közterületen még van mit tenni, mert 9-ről 12-re 
emelkedett a cselekmények száma. Ez 33%-os növekedés. Közlekedés tekintetében 2 hét alatt 2 
halálos kimenetelű baleset történt. A Hatvani Rendőrkapitányság területéhez tartozó területeken 
csökkent a balesetek száma, 61-ről 35-re, ez 47,5%-os csökkenés. Nyilvánvalóan azokat a 
hozzátartozókat, akiknek elhalálozott valakijük, azokat ezek a számok nem nyugtatják meg. De 
megteszik azokat a lépéseket, amik fontosak a balesetmegelőzés szempontjából, és újraértékelik 
ennek az útszakasznak a forgalmi rendjét. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A beszámolóban olvasható, hogy van 4 fegyveres biztonsági őr és 2 hivatásos őr, akik a hivatásos 
rendőrkapitányság állományába tartoznak. A 4 fegyveres biztonsági őr is a rendőrkapitányság 
állományába tartozik? 
 
Dr. Széchy Zsolt rendőrkapitány  
Elmondta, hogy a kapitányságot 4 fegyveres biztonsági őr védi, illetve a szabályszerű be- és 
kiléptetést végzi. Egy hivatásos állományi helyet foglal le a 4 fegyveres biztonsági őr. 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jogszabályváltozás miatt a közcélú foglalkoztatás nem lehetséges. Miért nem? Azt lehet olvasni, 
hogy alapítványok, civil szervezetek is foglalkoztathatnak közcélúakat, és a rendőrség miért 
nem? Fontos volt, hogy az iktatásban, itt-ott besegítettek. Az ügyiratszámot látva ez egy nagyon 
fontos dolog. Továbbá a fluktuáció hol áll, tehát van-e létszámgond? Illetve a dologi 
finanszírozás hogyan oldható meg? Ezen belül az üzemanyag? 
 
Dr. Széchy Zsolt rendőrkapitány  
Elmondta, hogy közcélú foglalkoztatásban 2010. december 31-ig voltak foglalkoztattak a 
rendőrkapitányságon. Nagyon érzik a hiányukat. Mivel  30%-ot kellett fizetni utánuk a 
rendőrkapitányságnak, tavaly nagyon sok segítséget kapott a rendőrkapitányság az 
önkormányzattól. Idén a gazdasági helyzetre tekintettel ezt a rendőrkapitányságnak kellene állni, 
úgy hogy a munkaügyi központból kikérik őket, de a finanszírozásukra nincs lehetőség a 
jelenlegi szűkös költségvetés miatt. A létszámkérdésnél vannak változások a fluktuáció 
folyamatában, de az igényeket ki tudják elégíteni. Az üzemanyag kérdésbe nem lát bele, de nincs 
olyan intézkedés, melyben megszorító intézkedést írnának elő. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Elmondta, hogy a rendőrkapitányság szakemberei arra fókuszálnak, ahol nagyobb a bűnözés, de 
vannak külterületi helyek, ahol vannak problémák. Ezeket is orvosolni kellene. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy mint fiatal kapitány mit kíván megtenni, hogy a lakosság visszaszerezze a 
bizalmat a rendőrség irányában. Mivel azt jelzi felé a lakosság, és ő is ezt tapasztalta, hogy nem 
mindig segítő és oktató szándékkal lépnek fel a rendőrök. 
Hatvanban is hazudnak. Elmondta, hogy nem a levegőbe beszélt, hanem több konkrét esetet tud 
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amikor nem az igazat mondták. Történt olyan, hogy olyan dolgot állítottak, ami nem igaz, de 
mivel két rendőr állította, esély sem volt ellenük. Semmi bizonyítékuk nem volt ellene, de mégis 
megbüntették. Azt kellene szorgalmazni, hogy segítőbbek legyenek, hogy a lakosság azt 
mondhassa, hogy milyen rendesek, ne pedig azt, hogy megbüntették, pedig nem is volt igaza. 
Legyenek polgárbarátok. 
A rendőr ne korrumpálódjon! És egy kisebbségi ne küldhesse el, legyen becsülete! Ne 
alacsonyodjon egy rendőr oda, hogy akárki elhajthassa. Legyenek következetesek. Ha 
megállítanak egy biciklist megszondáztatni, írják már fel azt is, hogy nincs rajta világítás se elől, 
se hátul. 
Lehet, hogy kemény volt, de megnyert egy pert a hatvani rendőrséggel szemben, és utána 
brutálisan léptek fel a családja ellen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Neki viszont nagyon sok pozitív tapasztalata volt a Hatvani Rendőrkapitánysággal kapcsolatban. 
Volt problémás családi ügy, amiben nagyon sokat segítettek. Tapintatosak voltak. Időt, 
fáradtságot nem kíméltek. Volt részese közúti ellenőrzésnek nem egyszer, és kifogástalanul jártak 
el. Ezt is embere válogatja, és a rendőrök között is van ilyen meg olyan. Mint ahogy a civil 
emberek között is van szabálykövető és nem szabálykövető. A rendőrségi állományba is a 
civilből kerülnek. Aki nem oda való, ellőbb vagy utóbb a rostán ki fog esni. Titkosszolgálati 
eszközök bevetésével is ellenőrizhetik a rendőröket, és amelyik korrumpálódik, vagy kiesik a 
rostán, annak nincsen helye a rendőrségen. De abban egyetért az elnök úrral, hogy a rendőrnek a 
maximális közbizalmat kell élveznie. Ehhez az kell, hogy a rendőrség valamennyi tagja 
erkölcsileg és szakmailag is kifogástalan legyen. Nyilván, hogy akit ez negatívan érint, az okkal 
történik. A fenyegetéssel kapcsolatban elmondta, hogy tudomása van róla, hogy a rendőr 
családját is megfenyegetik. 
 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Elmondta, hogy a biciklisek mellett a gyalogosokat is ellenőrizné, mert nem a megfelelő helyen, 
a kocsik között lavíroznak, nincs rajtuk a láthatósági mellény. Rájuk is jobban oda kellene 
figyelni. A gyalogosok is a lámpánál közlekedjenek. Tapasztalta, hogy idősebbek is 
rohangásznak a kocsik között, nem bírják kivárni, míg mehetnek. A másik probléma nem csak 
Hatvan, hanem a kistérség területén, javasolta, hogy az iskolák környékén a rendőrök legyenek 
jelen, mert ami folyik, az tűrhetetlen. Megverik a gyerekeket, és még a tanárt is megfenyegetik, 
úgyhogy nem mer tenni semmit. Az iskolában folyik a dohányzás, holott Budapesten nem lehet 
még a buszmegállókban sem dohányozni. 
 
Dr. Széchy Zsolt rendőrkapitány  
Elmondta, hogy a rendőrségnél szolgálni nem népszerű dolog. Nincs olyan, hogy mindenkinek 
meg tudjanak felelni. Nekik a jogszabályokat kell követniük. Szubjektív, hogy ki a jó rendőr és 
ki rossz, mert ha egyik héten megmenti valakinek az életét, ő a hős, de ha a következő héten 
megbüntet valakit, már ő a rossz. Nagyon fiatal az állomány, ebből kifolyólag megvan egy 
bizonyos vehemenciájuk, de még lehet őket oktatni. Ha a jogszabályokat, törvényi előírásokat 
betartják, ennek megfelelően járnak el, akkor az állampolgár nem fog kötözködni. Szemléletmód 
változás kell, hogy ez végbemenjen. De nagyon nehéz ilyen fiatal rendőrnek megtenni ezt. Mert 
pl. ha megállít egy autót, amiben olyan személy van, akiről tudja, hogy priuszos, van 
kábítószeres múltja, és úgy szól a rendőrhöz, ahogy nem lenne méltó, ezután vissza tud-e térni ez 
a fiatal kolléga a rendes kerékvágásba, és megfelelően tud-e majd intézkedni. Nagy a feladat, 
hogy az emberekhez való hozzáállás megfelelő legyen, illetve, hogy az állampolgárok is azt 
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érezzék, hogy értük vannak. 
A rendőrök megítélése elsősorban a közterületes rendőröknél csapódik le, mivel ők vannak szem 
előtt. A rendőrségnél 33 év az átlagéletkor, a közterületen ennél jóval fiatalabbak vannak. A 
visszajelzések viszont jönnek a lakosságtól, amik általában rosszak, mert csak azokat jelzik. 
A mostani metodika, mely szerint ha valaki szabálysértést követ el, akkor tanúként lehet 
meghallgatni. Sokkal egyszerűbb lenne, ha le lehetne egyből papírozni a szabálysértést. Ha le 
van dokumentálva, tetszik, nem tetszik ez van. Ez jogalkotói kérdés. 
Célkitűzése, hogy nem fogadja el, hogy akárki kiabáljon egy rendőrrel, az ellen a jog teljes 
betartásával teszik meg a lépéseket. De azzal teljes mértékben, maximálisan.  
A korruptságról elmondta, hogy se kicsiért, se nagyért ne adja magát el egy rendőr. Ne azért 
legyen valaki rendőr, hogy sokat keressen, hanem hogy szolgáljon. Tudomása szerint Hatvanban 
még nem volt megbízhatósági vizsgálat. Ne is legyen. 
A statisztikák szerint a kerékpárosok között rengeteg az ittas, és országos szinten át fog 
rendeződni a balesetek okozóinak a listája, mert eddig a gyorshajtás vezetett, de az ittas 
kerékpározás miatt rengeteg baleset történik. Szükséges ellenőrizni, hogy a kerékpárnak a 
megfelelő felszerelése van-e. Gyalogosoknál is fontos, mert két hét alatt két baleset is történt. 
Csináltak egy felmérést, ami alapján a gyalogos a rendőr jelenlétében is megszegi a szabályokat. 
Ezután is kiemelkedően fogják a gyalogosok szabálytalanságait is figyelni. 
Az iskoláknál meg fogják vizsgálni a kérdést, de sajnos nem sok mindent tudnak tenni, mivel 
kiskorúakról van szó, ilyen esetekben a végén felmentés lesz. 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy közúti intézkedéshez lehetne-e, hogy egy fiatal rendőr mellé egy idősebb, 
tapasztaltabb rendőrt állítanának, aki tudná segíteni. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Megköszönte, hogy válaszolt a kérdésére. Javasolta, hogy polgárőröket az iskolába be lehetne 
küldeni, hogy a szünetben is felügyelnék a rendet. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy Ecséden van-e körzeti megbízott? 
 
Dr. Széchy Zsolt rendőrf őnök 
Persze. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Javasolta, hogy használja ki a rendőrség a Hatvani TV-t, tájékoztassák a lakosságot, hogy jobban 
felléphessenek a szabálytalanságok ellen. 
 
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: 
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66/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról 
szóló beszámolóról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság jelen határozat 
mellékletét képező 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. március 7. (a rendőrkapitányság értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Polgárőrségnek 2010. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy nagy dolognak tartja, hogy a polgárőrök a szabadidejükben fizetség nélkül a 
feladatokat. Mindenhol jelen vannak ahol szükség van rájuk. Távollétükben is köszönetet 
mondott nekik. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Egyetértett, de egy dolgot kifogásolt, hogy amit a polgárőrség korábbi vezetője mit csinált.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy nem a polgárőrség csinálta, hanem egy személy. Nem nyomhatja rá a bélyegét a 
polgárőrségre. 
 
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: 
 
67/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Polgárőrségnek 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolóról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Polgárőrségének jelen határozat 
mellékletét képező 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. március 7. (a polgárőrség értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Zólyomi Géza tűzoltóparancsnok 
Elmondta, hogy a beszámolót kiegészíti más szemszögből, hogy az elmúlt 5 évben mely 
területen voltak kiemelkedő vonulási adatok. Mégpedig 2007-ben az aszályos időjárási 
viszonyok következtében, 2010-ben a víz miatt volt több dolguk. 1999-ben csapadékos időjárás 
volt, ami 2010-ben kísértetiesen megismétlődött. 243-szor vonultak 2010-ben. 28 település 
tartozik a Hatvani Tűzoltóparancsnoksághoz. 
Eseménydús volt az előző évük, többek között, mert tavaly ünnepelték 125. évfordulójukat. 
Próbálták emlékezetessé tenni, és különböző rendezvényeket szerveztek. Pl. év elején alapítványi 
kékfény bált rendeztek. Amit a rendőrséggel és a mentőkkel együtt szerveztek meg, aminek a 
bevételét, közel 1,5 millió Ft a tűzoltóság alapítványa kapta. Megszervezték a névadó 
ünnepséget, melyre május 10-én került sor, a tűzoltó laktanya felvette a Hirling Gyula nevet. 
Hirling Gyula a múlt század elején lett tűzoltóparancsnok Hatvanban, és a legnehezebb 
időszakban tudott hatékonyan tevékenykedni. Közel 40 évig volt Hatvan tűzoltóságának 
parancsnoka. Az ünnepi állománygyűlés május 25-én, amikor átadták számukra 1928-ban 
készült zászló hű másolatát. Ennek a zászlónak a rúdjára ütötték fel a zászlószeget azok a 
támogatók, akiknek nagyon sokat köszönhetnek. Rajzpályázatot is írtak ki, melyre nagyon sok 
pályázat érkezett, közöttük nyerteseket is hirdettek, akiket értékes nyereményekkel tudtak 
jutalmazni. Tavalyi évben a nyílt nap nagy hangsúlyt kapott. Szervezett formában több mint 
1500-an jártak a tűzoltóságon. Elsősorban óvodások és iskolások, de voltak a civil lakosság 
közül is, hiszen a nyílt napok közül az egyiket szombati napon tartották. 
Pályázati rendszer 2010-2013-ig tart. Az előző évben 2 db pályázatot vehettek át, légzésvédelmi 
felszereléshez palackokat nyertek, illetve palacktöltő kompresszort. 6 db futó pályázatuk van, 
melynek összértéke 210 millió Ft, ebből az önerő 47 millió Ft. Ha ezek megvalósulnak, akkor 
jelentős fejlesztésre kerül sor a tűzoltóságon. Az önerőt nem a pályázatot benyújtó Hatvani 
Önkormányzat, hanem egy alapítvány biztosítja.  
Képzések terén hasonló a feladatuk, mint a rendőrségen. Nagyon megfiatalodott az állomány. 
2007-ben és 2008-ban nagy arányú létszámfejlesztés volt, 15 főt kaptak, plusz a fluktuációból 
adódóan is kerültek hozzájuk újonc tűzoltók. Az utóbbi évek nagy feladata az volt, hogy az újonc 
állományt hogyan tudják képzéssel, illetve gyakorlati oktatás keretében a lehető leggyorsabban 
hatékony munkára bírni. A feladat közepén vannak, hiszen ahhoz, hogy valaki hatékonyan tudjon 
beavatkozni, és a csapattal együtt tudjon dolgozni, ahhoz évek munkája szükségeltetik. De a 
kevés szolgálati idővel rendelkező hatvani tűzoltók nagyon jó úton haladnak, hogy teljes értékű, 
a kárhelyen maximális teljesítményt nyújtó tűzoltók legyenek. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy a tűzoltók vezetnek a népszerűségi listán az országos felmérés szerint. 
Rendkívül büszke a tűzoltóságra. A nyílt nap nagyon népszerű. Kiemelkedőnek tartja a képzést 
az előző évekhez képest is. Munka mellett is tanulnak. További jó munkát kívánt a 
tűzoltóságnak. 
 
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: 
 
68/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság 2010. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság jelen határozat mellékletét képező 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. március 7. (a tűzoltóparancsnokság értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Elmondta, hogy jogi személyek kérték a változtatásokat. Ennek módosításai vannak 
leszabályozva a rendeletben. 
 
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: 
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69/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
9. napirend 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagy ügyszám van feltüntetve, emiatt kérdezte, hogy bírja-e a hivatal? 
 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Elmondta, hogy 1983-tól állapítottak meg fizetési felmentési kötelezettséget. Annak keresik a 
módját, hogy hogyan tudnák ezt felülvizsgálni, mert a korábbi tanács rendelet alapján 
állapítottak meg annak idején végleges hulladékszállításra vonatkozó illetékmentességet. Ezt 
szeretnék módosítani. 
 
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: 
 
70/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
71/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
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. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.)önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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: 
 
72/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város 2010. évi költségvetéséről szóló 
5/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sport egyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
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: 
 
73/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
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sport egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról 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 együttműködési megállapodást a Futball Club Hatvan Egyesülettel megköti, melyben 
2011. évre 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint támogatást nyújt negyedévente egyenlő 
részletben, és 50 óra kedvezményes díjú csarnokhasználatot biztosít. A megállapodás határozott 
időre: 2011. március 10. napjától kezdődő és 2011. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerüljön megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő „Alapítványok, szervezetek részére 
átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. március 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
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: 
 
74/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sport egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról 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 együttműködési megállapodást a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
megköti, melyben 2011. évre 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben, és 200 óra kedvezményes díjú csarnokhasználatot biztosít. A 
megállapodás határozott időre: 2011. március 10. napjától kezdődő és 2011. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerüljön megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő „Alapítványok, szervezetek részére 
átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. március 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
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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: 
 
75/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sport egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról 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 együttműködési megállapodást a Lokomotív Sport Egyesülettel megköti, melyben 2011. 
évre 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben, és 
40 óra kedvezményes díjú csarnokhasználatot biztosít. A megállapodás határozott időre: 2011. 
március 10. napjától kezdődő és 2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerüljön 
megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő „Alapítványok, szervezetek részére 
átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. március 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
76/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sport egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról 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 együttműködési megállapodást a Triton Triatlon Club Hatvan egyesülettel a kosárlabda 
szakosztály támogatására vonatkozóan megköti, melyben 2011. évre 250.000 Ft, azaz 
kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben, és 100 óra 
kedvezményes díjú csarnokhasználatot biztosít. A megállapodás határozott időre: 2011. március 
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10. napjától kezdődő és 2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerüljön megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő „Alapítványok, szervezetek részére 
átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
 
Határid ő: 2011. március 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
77/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sport egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról 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 együttműködési megállapodást a Triton Triatlon Club Hatvan egyesülettel megköti, 
melyben 2011. évre 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente 
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre: 2011. március 10. napjától kezdődő és 
2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerüljön megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő „Alapítványok, szervezetek részére 
átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. március 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
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: 
 
78/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sport egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról 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 együttműködési megállapodást a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel megköti, 
melyben 2011. évre 800.000 Ft, azaz nyolcszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente 
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre: 2011. március 10. napjától kezdődő és 
2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerüljön megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő „Alapítványok, szervezetek részére 
átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. március 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
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: 
 
79/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sport egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról 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 együttműködési megállapodást a  Hatvani Szabadidő SE-vel az atlétika szakosztály 
támogatására vonatkozóan megköti, melyben 2011. évre 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben, és 40 óra kedvezményes díjú 
csarnokhasználatot biztosít. A megállapodás határozott időre: 2011. március 10. napjától 
kezdődő és 2011. december 31. napjáig tartó időszakra kerüljön megkötésre. 
A 2011. évi pénzügyi támogatásra Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében  szereplő „Alapítványok, szervezetek részére 
átadott pénzeszköz” nyújt fedezetet. 
 
Határid ő: 2011. március 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártya rendszer telepítéséről és üzemeletetéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
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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: 
 
80/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártya rendszer telepítéséről és 
üzemeletetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvan Kártya rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásával a 
Sárkány Informatikai Zrt-t (székhely: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.) bízza meg bruttó 
3.182.500 Ft összeg ellenében, mint a legjobb referenciával rendelkező legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  

A szükséges pénzügyi forrás a képviselő-testület Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 
8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében szereplő „Polgármesteri Hivatal 
szakfeladaton” rendelkezésre áll.  

Határid ő: 2011. február 28. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
81/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártya rendszer telepítéséről és 
üzemeletetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvan Kártya rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásával a 
Sárkány Informatikai Zrt-t (székhely: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52.) bízza meg bruttó 
300.000 Ft összeg ellenében, mint a legjobb referenciával rendelkező legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás a képviselő-testület Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 
8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében szereplő „Polgármesteri Hivatal 
szakfeladaton” rendelkezésre áll.  

Határid ő: 2011. február 28. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
14. napirend 
Tájékoztató a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő 
jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
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: 
 
82/2011. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet  a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a részvételt és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését befejezettnek 
nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
  Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
  jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
   elnöke 


