
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. február 20-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 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. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő 
 Futó János tűzoltó alezredes 
 Decsi Ferenc Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
              Páljános Györgyné 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. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
27/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. február 
20-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. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2011. évi működéséről 
 Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolóról 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról szóló beszámolóról 
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4. Előterjesztés a városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére 
 

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

 Előadó a 2-5. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról 

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

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

 Előadó a 6-7. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

8. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő üzemeltetési 
szerződésről 

 Előadó: dr. Veres András 
 

10. Előterjesztés az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértésekről szóló 64/2004. 
XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

11. Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 169.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Eladó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj 
megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata, és a Kodály Zoltán Általános Iskola között 

létrejövő együttműködési megállapodásról  
 

14. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
megkötéséről 

Előadó a 12-14. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

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

módosításáról 
 

16. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról 
 

17. Előterjesztés a hatvani 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-
ellátási szerződés módosításáról 
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18. Előterjesztés HPV elleni védőoltásról 
 Előadó a 15-18. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

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

 
20. Előterjesztés a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett közoktatási 

intézmények alapító okiratának módosításáról 
 

21. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

 Előadó a 19-21. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

22. Előterjesztés a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes 
ingatlan használatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról 

 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

23. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
24. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

25. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól 
Előterjesztő az 1-25. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó a 23-25. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
26. Egyebek 

 
 

 
1. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2011. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Polgárőrség valószínű most is dolgozik, azért nem tudott a képviselője jelen lenni ezen az ülésen.  
Minden évben tárgyaljuk a Polgárőrség beszámolóját, és minden évben kiváló eredményekről 
tudnak számot adni. Tevékenységük nagyon fontos a város számára. Ami új a beszámolóban, és ezt 
örömmel üdvözlöm, hogy az illegális hulladéklerakók kialakulásának  megakadályozásában és 
felszámolásában aktív részt vállalnak, ami gazdasági hasznot is hoz a városnak. Új elem szintén, 
hogy részt vettek társadalmi munkában óvodai játszótér felújításban, valamint óvodában bemutatták 
a polgárőr autót, a gyerekek nagyon örültek annak, hogy beleülhettek, kipróbálhatták, és 
tudatformálást is jelentett a számukra. Lenne kérdésem, de most nem kaphatok rá választ, mégpedig 
az, hogy a beszámolóban a költségvetés tervezésénél 1,3 millió forint önkormányzati támogatást 
jelöltek meg, viszont a költségvetési rendeletben 1,2 millió forint van biztosítva. A hiányzó 100 ezer 
forint honnan fog bejönni. Ezt a képviselő-testület ülésén meg fogom kérdezni. A magam részéről 
fontosnak tartom, hogy továbbra is működjenek a városban.  
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megerősíteni tudom a képviselő asszony által elmondottakat, nekem is pozitív tapasztalataim 
vannak a szervezettel kapcsolatban. Bármilyen kéréssel fordultak hozzájuk, sose mondtak nemet, 
meg lehetünk elégedve a munkájukkal.  
 
 
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: 
 
28/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta szóló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2011. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2011. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. március 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
 
Futó János tűzoltó alezredes, parancsnokhelyettes 
Zólyomi Géza parancsnok úr más irányú elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen, én 
helyettesítem. Ha van valakinek a jelenlévők közül kérdése, észrevétele a beszámolóval 
kapcsolatban, szívesen válaszolok rá.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Minden évben nagy jelentőségű, amikor a tűzoltóság beszámol, hiszen ránk, az értékeinkre, az 
életünkre vigyáznak, és a Hatvani Tűzoltóság megyei és országos szinten is mindig kiváló 
minősítést kapott, még pedig nehéz körülmények között, mert létszámhiánnyal, költségvetési 
hiányokkal küszködtek. Az alapítvánnyal, társadalmi munkával, egyéb dolgokkal javították az 
infrastrukturális és egyéb körülményeiket, ez most sincs másképp a beszámoló szerint. Ami miatt 
szomorú vagyok, hogy lehet, hogy ez a beszámoló lesz az utolsó, mert 2012. január 1-től már nem 
önkormányzati tűzoltóságként működnek tovább. Ezt nagyon sajnálom, mert innentől kezdve a 
városnak már  ráhatása nincs, és csak remélni merem, hogy javulnak a körülmények, és hogy 
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hasonló körülményeket biztosítanak majd, mint a megelőző években. Remélem, hogy azoknak a jó 
helyi kezdeményezéseknek, gondolatoknak a megvalósítására, - amik sajátjai voltak ennek a 
Tűzoltóságnak,- lehetőséget kapnak majd.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én is csak dicsérni tudom a Tűzoltóság munkáját, évek óta hasonló beszámolókat hallunk, mint a 
jelenlegi. A szakmai munka mellett a környezetüket is szebbé teszik. Kívánom, hogy továbbra is 
tudjanak ilyen kiváló színvonalon működni.    
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megköszönöm a Tűzoltóság eddig végzett munkáját, sajnálom, hogy elkerülnek a várostól, de a 
kapcsolat remélem nem szakad meg. Azért, ha az önkormányzat valamilyen segítséget kér, pl. 
transzparens elhelyezése, az továbbra is menni fog. Remélem, hogy jobbak lesznek a körülmények 
az eddigieknél.   
 
 
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: 

 

29/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyös Katasztrófavédelmi Kirendeltség részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság által 
benyújtott a Hatvani Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. március 7. (a tűzoltóság értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Rendőrség képviselője nincs most jelen, így a kérdéseimet a képviselő-testület ülésén is fel 
fogom tenni. A beszámoló nem ad választ arra, hogy a bűnesetek megnövekedése összefügg-e a 
személyi változásokkal. Gondolom, hogy ez a hatékonyságra nem hatott előnyösen. Szerepel a 
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beszámolóban, hogy visszaélés okirattal 2010-ben 69 esetben, 2011-ben 404 esetben fordult elő. Az 
is érdekelne, hogy milyen jellegű ez a bűncselekmény, milyen okirattal élnek vissza. Ha ezzel az 
embereket csapják be, akkor fel kellene hívni a figyelmet erre a veszélyre. A bűnügyi technikai 
tevékenységgel kapcsolatban a beszámoló írja, hogy rossz a két digitális gép már régen, időnként a 
kamerájuk is elromlik. Érdekelne, hogy ezek mennyiben hátráltatják a munkájukat. Van-e arra esély, 
hogy ezek a berendezések megjavításra kerülnek és használhatók lesznek. Jelentős létszámhiánnyal 
küzdenek. Konkrét kimutatás van arról, hogy Hatvan városát illetően a számok 1 százaléknyi 
javulást mutatnak összességében, ha a létszám feltöltésre kerülne, akkor ez biztosan további javulást 
eredményezne.  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A létszámhiánnyal kapcsolatban az is felmerült bennem, hogy meddig tart a jogosultságuk, meddig 
tart a hatáskörük az intézkedésre vonatkozóan? Hallottam olyat, hogy fényképezésre is csak egy 
rendőrnek van jogosultsága Hatvanban. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A beszámoló tartalmaz olyan adatot, miszerint vannak olyan körzeti megbízottak, akiknek még 
szolgálati telefonjuk sincs. Hiányolom a beszámolóból a droggal kapcsolatos anyagot. Erről nincs 
semmilyen információ. Tudomásom van arról, hogy Hatvanban vannak konkrét helyek, ahol 
megadott időpontban megjelenik a terjesztő, van egy duda, vagy bekiabálás, és meg lehet venni a 
drogot.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Meg fog változni a helyzet, az új rendőrkapitány erősebben fogja a bűnözést visszaszorítani. 
 
Nádas Sándor bizottság elnöke 
Változott a szabálysértési jogszabály, ami kezükbe adja azt a lehetőséget, hogy egy vagy két rendőr 
el fogja dönteni, hogy szabálysértés esetén a bírság 30 ezer forint legyen, vagy 150 ezer forint. 
Közben meg olyat olvasunk a beszámolóból, hogy van nekik egy kamera, amely rossz, van egy 
fényképezőgép, de csak egy rendőr ért hozzá. Az lenne a célszerű, ha minden járőrnek lenne 
videókamerája, fényképezőgépe, és mindenki tudná ezt használni. Ha két rendőr állítja az elkövetett 
szabálytalanságot bizonyíték nélkül, én nem vagyok megbizonyosodva arról, hogy az úgy is van. 
Korábban gyalogos rendőrök járták az utcákat, egy ideje nem lehet látni, hogy gyalog járőröznének, 
pedig jó lenne.  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A rendőri intézkedéssel kapcsolatban elmondanám, hogy a piacnál megállni tilos tábla van kitéve, 
ennek ellenére ott állnak az autók, és a rendőrök nem büntetik meg a szabálytalankodókat.   
 
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: 

 

30/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról 
szóló beszámolót. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. március 7. (a Rendőrkapitányság értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

31/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a városi rendőrkapitány kinevezésének 
véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § 
(2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Juhász János rendőr alezredesnek a Hatvani 
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésével kapcsolatos rendőr-főkapitányi 
intézkedéstervezettel egyetért. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy erről a határozat megküldésével a Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 
 
Határid ő:  2012. február 29. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ennél a napirendnél három kérdés fogalmazódott meg részemről. A rendeletben javasolt árak, 
konkrétan a hantolás, a temetőhasználati díjat és a hűtés díját azelőtt is a vállalkozó megfizette a 
Zrt.-nek, és hogy a hantolásra vonatkozó árak magasabbak-e, ugyanannyiak-e vagy olcsóbbak-e.     
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Ugyanannyi, a piaci árakhoz lett igazítva, eddig is ennyi volt. A hűtési díj megfizetését a temetést 
végzők kijátszották, ugyanis a kórházban hagyták az elhunytat, ott ugyanis nem kell fizetni érte, és 
csak az utolsó pillanatban hozták ki a temetőbe. Meg kellene vizsgálni, hogy a temetkezési 
vállalkozók teljesítik-e a számla és a nyugta adási kötelezettségüket. Amióta a Zrt. elindította a 
temetkezési szolgáltatását, azóta volt már olyan, aki elment a Zrt.-től, mert máshol 25 százalékkal 
olcsóbban megkapta ugyanezt a szolgáltatást.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kell hogy adjanak a szolgáltatást végzők számlát, hiszen a temetési költség hagyatéki teher, és 
általában minden elhunyt után van hagyaték. 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója  
Egy temetés nagyon sok részből áll és nagyon széles skálán mozoghat. A Zrt. ezen árait a piaci árak 
alatt próbáltuk megállapítani, előtte tájékozódtunk a piaci árakról.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Ez így rendben van, engem ez a része érdekelt. Egyetértek azzal, hogy ha valami haszon képződik 
bizonyos tevékenységen, még ha nem is nagy, az legyen az önkormányzat saját haszna, mert azt 
úgyis visszaforgatja saját céljaira. Történt-e felmérés arról, hogy ezzel a változtatással biztosított 
lesz a kegyeleti közszolgáltatás többi része, amit a Zrt. nem fed le? A temetkezés nemcsak abból áll, 
hogy kihantolják a sírt, beleteszik a halottat, leföldelik, hanem a műsor, a kegyeleti megemlékezés, 
és ugye van aki nem egyházi temetést igényel, és ha a szolgáltató, aki most szolgáltat azt mondja, 
hogy ez neki nem éri meg, ezáltal megemeli az árakat. Gondolkodott-e a Zrt. arról, hogy ha 
üresedik a piac, akkor be tud-e lépni? A szerződés mellékletében nincs feltüntetve, hogy a 
temetkezés végzéséhez rendelkezésre áll-e megfelelő kulturált jármű. Azt szeretném megtudni, 
hogy ha március 1-jével beindul a temetkezés, meglesz-e a hozzá való folyamatosság, rendben lesz-
e minden.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Két dologról beszélünk, az egyik a temető üzemeltetés, a másik pedig a temetkezési szolgáltatás. 
Ami most itt van, az a temető üzemeltetéshez tartozik, erre jogszabály lehetőséget ad, hogy ez 
kizárólagosan az üzemeltetőt érintse. Nyilván azért van, hogy minél kevesebbe kerüljön a városnak 
a temető fenntartása. A másik, a temetkezési szolgáltatás. Ezt a szolgáltatást a Zrt. elindította. Eddig 
három szolgáltató volt, az egyik kilépett, és az ő helyébe lépett be a Zrt. Végeztünk is már temetést, 
rendelkezünk minden olyan eszközzel, ami ehhez szükséges. Erre mondtam azt, hogy a piaci 
árakhoz mértük az árainkat, és hogy vannak gondok. A kettő különböző. A temetkezési szolgáltatás 
megkezdésének feltétele a megfelelő szállító autó megléte, ezért tavaly vásároltunk egy Mercedes 
típusú járművet erre a célra. Ezek a díjak fix díjak, akárki végzi a temetést be kell építeni az árába, 
mert ezeket a díjakat eddig is valamilyen formában befizették az üzemeltetőnek. Ehhez most 
hozzácsapódott három dolog, a kötelező autóhasználat, az, hogy a Zrt. ássa ki a sírokat is, de itt is 
elég kemény feltételek vannak, nem úgy van, hogy odamegyek és kihantolok valamit, megvannak 
az előírások. A másik pedig az, hogy a temetkezést ki szervezi meg. Amikor majd a Zrt. szervezi a 
temetést, akkor az egyik kasszájából befizeti a másik kasszájába pl.: a ravatalozó használati díjat. 
Ezt jól elkülöníthetően kell kezelni, hogy bizonyítható legyen a belső ellenőr és mindenki felé, hogy 
el van különítve.  
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Rodek Antal bizottsági tag 
Én úgy értettem, hogy vannak bizonyos fajta díjak, pl. a sírnyitás és a szállítási díj, amit más 
szolgáltatók elvihetnek.  
 
dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő  
A tavalyi évben többször módosításra került a közszolgáltatási szerződés. Korábban a Zrt. csak 
kegyeleti közszolgáltatást végzett,  a tavalyi módosítással lehetővé vált, hogy temetkezési 
szolgáltatást is végezhessen. Ennek megfelelően a Zrt. megszerezte az engedélyt erre. A temetőkről 
és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény azonban lehetővé teszi azt, hogy bizonyos 
temetkezési szolgáltatásokat kizárólagosan csak a Zrt.-n keresztül lehessen végezni, tehát csak a 
Zrt. végezhesse. Ezért volt szükség a rendelet módosítására, és a rendeletnek megfelelően módosult 
a közszolgáltatási szerződés is. Tehát a Zrt. végez kegyeleti közszolgáltatást, és végez temetkezési 
szolgáltatást is, és a felsoroltakat, amik a rendeletben benne vannak, azt csak kizárólagosan a Zrt., 
mint szolgáltató végezheti azokon a megszabott árakon, amik benne vannak a rendeletben. Különös 
tekintettel arra, hogy neki az egyenlő bánásmód követelményére tekintettel kell lennie és be kell 
tartania, tehát csak ezeken a megszabott árakon végezheti minden szolgáltatónak ezt a 
tevékenységet.  Amennyiben a szolgáltatók emiatt árat emelnének, akkor a Zrt. versenyképesebb 
lesz a többi temetkezési szolgáltatási tevékenységgel,  amire teljesen jogosult.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodás Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatója 
A legolcsóbb temetés 80-90 ezer forinttól indul és 100-120 ezer forinttal zárul. Ez nem tartalmazza 
a sírhely megváltást.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Szórásos temetést mikor lehet igénybe venni? 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodás Nonprofit Közhasznú Zrt vezérigazgatója 
Bármikor indulhat, ez attól függ, hogy a város szeretne-e hivatalos megnyitót, vagy fel szeretné 
szenteltetni a területet. Szerettük volna tavaly novemberben beindítani, mert már akkor kész volt, 
csak nem biztos, hogy a hideg miatt a hozzátartozók szeretnének ott álldogálni.   
 
 
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: 

 

32/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. 
(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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6. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

33/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által 

alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 
14551420-2-10) megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2012. február 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő 
Hatvan Város Önkormányzata a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel közszolgáltatási 
szerződést kötött már korábban műsorszolgáltatás és PR kommunikációs tevékenységek végzésére. 
Ennek a közszolgáltatási szerződésnek a felülvizsgálata vált szükségessé azért, mert a tavalyi évben 
jogszabályi változások történtek. A sajtóról szóló törvény, illetve a rádiózásról és a televíziózásról 
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szóló törvény hatályon kívül helyezésre került, tehát ezeket a változásokat is át kellett vezetni a 
közszolgáltatási szerződésben, másrészt a Hatvan TV műsorrendjében is változás következett be, az 
ügyvezető váltással is kapcsolatban volt ez a változás, illetve a szerződés hatályának módosítása is 
szükségessé vált, a közbeszerzésről szóló törvénynek megfelelően három éves határozott 
időtartamra. Ezen kívül felülvizsgálatra szorultak a közszolgáltatási szerződésben felsorolt 
feladatok is. A Hatvan Kártyával kapcsolatban is különböző feladatokat a Kft. Lát el, illetve a 
rendezvények szervezésében is tevékenyen részt vesznek. Ezek a tevékenységek pluszként kerültek 
bele az új közszolgáltatási szerződésbe, és a kialakult gyakorlatnak megfelelően került bele a 
pénzügyi elszámolás is, amire az önkormányzattól az ellátott feladatáért kapja a díjat a Kft.  
 
 
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: 

 

34/2012. (II. 20.) 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 Kft.-vel 
műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

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

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2012. február 24.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
8. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző  
Felülvizsgáltuk a közterületek-használatáról szóló rendeletünket két okból. Az egyik az, hogy a 
Közterület-felügyeleti Osztály létrejöttével most már a közterület-használat ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat ez az osztály látja el. A hatásköröket szintén felül kellett vizsgálni, hogy 
milyen intézkedési lehetőségeink vannak. A másik indok pedig az, hogy hirdetőberendezések 
kerültek a városban elhelyezésre, ezek kezelésére a Média-Hatvan Kft.-vel kerül megállapodás 
megkötésre. Kiemelném, hogy ha valaki hirdetést szeretne elhelyezni ezeken a berendezéseken, ez 
már nem számít hatósági ügynek, tehát nem közterület-használati engedélyt kell kérnie, hanem a 
Média-Hatvan Kft.-hez fordulhat közvetlenül, ott köttetik a megállapodás, aminek a végrehajtása a 
Közterület-felügyeleti Osztály kompetenciájába tartozik. Ez a szabálysértési rendelettel 
összhangban van.     
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A díjakról szeretnénk tájékoztatást kapni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A következő napirendi pontban szerepel az üzemeltetési szerződés, amit az önkormányzat a Média-
Hatvan Kft.-vel köt. Ebben az szerepel, hogy bérbe adhatja kívülálló harmadik személyeknek a 
hirdetőberendezéseket. Nyilvánvaló, hogy ezt is a piac fogja meghatározni, a Média-Hatvan Kft.-
nek jól felfogott érdeke, hogy minél több felületet értékesítsen, fizetőképes keresletet kell találnia 
erre.  
 
 
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: 

 

35/2012. (II. 20.) 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. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő üzemeltetési 
szerződésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

36/2012. (II. 20.) 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 Kft.-vel 
megkötendő üzemeltetési szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 2.) határozott időtartamra üzemeltetési 
szerződést köt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közterületeken elhelyezett 
hirdető berendezésekre vonatkozóan és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. az üzemeltetés tárgyát képező hirdető berendezéseket harmadik 
személyek részére bérbe adja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2012. február 24.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
10. napirend 
Előterjesztés az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértésekről szóló 64/2004. 
XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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: 

 

37/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó 
szabálysértésekről szóló 64/2004. XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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11. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 169.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez az előterjesztés azért készült, hogy az államháztartási törvény szerint a IV. negyedévben 
bekövetkezett változásokat is a költségvetésben át kell vezetni. A módosított előirányzatunknak a  
változását szerepeltetik. Itt 55.957.000 forinttal változott a bevételünk és a kiadásunk. A IV. 
negyedévben a többlet bevételeink révén, - főleg a helyi adóknak a növekedése, ezen belül is az 
adókár döntésből következett  bevételek - előirányzatát megemeltük, és ezzel a hiányunkat 
csökkenteni tudtuk. Így 2011. december 31-én az összes előirányzatunk 12.059. 092 forint, amihez 
képest a teljesítéseket az áprilisi testületi ülésen a zárszámadási rendeletben fogjuk bemutatni a 
képviselő-testületnek.  
 
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: 

 

38/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. 
(II. 169.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a vízterhelési díj 
megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
2011. december 30-án az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CCIX-es törvényt, amelynek a 
módosító rendelkezései között szerepel, hogy a képviselő-testület 2012. január 1-jétől nem 
rendelkezik árhatósági jogkörrel. Mivel a 2011. december 15-i testületi ülésen a képviselő-testület 
elfogadta a közüzemi vízszolgáltatónak a közüzemi szolgáltatások díjainak emelésére vonatkozó 
javaslatát, ezért a rendeletet módosítani szükséges. A CCIX-es törvény 4,5 %-os emelést enged a 
2011. december 31-i díjakhoz képest, ez a nettó díjra vetítve 2,56 %-ot jelent. Erről szól az 
előterjesztés.  
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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: 

 

39/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról, valamint a 
vízterhelési díj megállapításáról szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata, és a Kodály Zoltán Általános Iskola között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
A Kodály Zoltán Általános Iskola azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne öko-
iskola címre pályázni. Ezzel összefüggésben együttműködési megállapodást szükséges aláírni, 
amely az előterjesztés mellékletét képezi. Ez partnerségi együttműködést jelent az iskola és az 
önkormányzat között. Az öko-iskola címnek annyi jelentősége van, hogy különböző pályázatoknál a 
későbbiek során előnyt fog jelenteni az iskola számára.    
 
 
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: 

 

40/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata, és a Kodály Zoltán 
Általános Iskola között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) a környezet- és természetvédelmi témájú rendezvényekkel, 
akciónapokkal kapcsolatos együttműködésre vonatkozóan megállapodást köt jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. február 29. (az együttműködési megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti szerződésének 
megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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: 

 

41/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti 
szerződésének megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 754/2011. (XII. 15.) 
számú határozatát. 
 
 
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: 

 

42/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely bérleti 
szerződésének megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bérleti szerződést köt a MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 54-60.), mint bérbeadóval a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2602 
hrsz.-ú, művelés alól kivett, középiskola megnevezésű, 3580 m2 alapterületű ingatlanra, 2012. 
január 1-jétől a mellékelt bérleti szerződés szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. március 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
15. 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 
Egy ok miatt kell módosítani a rendeletet, ugyanis az egyéni vállalkozók és egyéni cégek nem 
szerepeltek benne, ezért ennek megfelelően kell módosítani a rendeletet. Azért, hogy az egyéni 
vállalkozók is biztosítani tudják alkalmazottaik részére a kártyát, a korábbi 20 ezer forint helyett 5 
ezer forintban lett ez a díjtétel megállapítva.    
 
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: 

 

43/2012. (II. 20.) 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. 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő módosításokról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
November óta elég gyakran napirendre kerül ez a téma. Idő előtt próbáltuk ezt az átszervezést 
megtenni, de nem teszik lehetővé a jelenlegi jogszabályok, hogy a legjobb megoldást tudjuk 
alkalmazni ebben az esetben. Várjuk a végrehajtási rendeleteket tekintettel arra, hogy az 
önkormányzati törvény is jelentős módosításokat tartalmaz. Azért, hogy a feladatot jól el tudjuk 
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határolni, most is végrehajtunk egy átszervezést és az év második felében is, ami sok 
adminisztrációs munkával jár, az alapító okirat módosításával, a működési engedély beszerzése sem 
egy pár napos folyamat, és mivel társulás működteti jelenleg is az intézményt, ezért valamennyi 
társult önkormányzatnál ez ugyancsak létezik. Visszavonunk jó néhány határozatot, felülvizsgáltuk 
az eddig meghozott döntéseinket. A vezetői állásokra kiírt pályázatokat eredménytelennek 
nyilvánítanánk. Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása helyett fogyatékkal élők nappali ellátását 
tartanánk jónak, tehát nem csak az értelmi, hanem más fogyatékkal élők is részesülnének ebben. 
Tárgyaltunk az egyházzal de eredménytelenül, arra jutottunk, hogy ezt a feladatot mi is el tudjuk 
ugyanolyan színvonalon látni, ahogyan ők. Azt viszont látni kell, hogy 32 fő alatt ez az intézmény 
nem tud gazdaságosan működni. Legalább 32 főre ki kellene egészíteni az ellátandók létszámát, 
jelenleg 15 fő veszi igénybe, 17 főre szól a működési engedély. Ha 17 fővel működne az intézmény, 
már akkor is jobb lenne a normatíva, de ha kistérségi szinten működne, akkor már a hely nem 
biztos, hogy alkalmas lenne az ellátásra, később keresni kellene egy nagyobb épületet, most jelenleg 
ezekkel a feltételekkel, ami most van, annyit tudunk tenni, hogy egy helyiséget szabaddá teszünk és 
azt felújítanánk és berendeznénk. A mostani döntésekkel minden maradna a régiben, nem 
szerveznénk ki sem a bölcsödét, sem a szociális ellátás nem változna, annyi viszont változik, hogy 
áttekintettük a foglalkoztatotti létszámot, és ahogy lehet, azt módosítanánk. Többen vannak a házi 
szociális gondozók, mint amennyi indokolt, itt lenne létszámcsökkentés, és természetesen olyan 
megoldást keresünk, ami a legkevesebb sérelemmel jár. Ha ezek a személyi döntések végrehajtásra 
kerülnek, akkor 2013.-tól kb. 11 millió forintos megtakarítással működne az intézmény.  
 
 
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: 

 

44/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő 
módosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 

intézményi struktúrájának átalakításáról szóló 655/2011. (XI. 24.) sz. határozatának 4. pontját 
hatályon kívül helyezi. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az értelmi fogyatékosok nappali ellátása 
helyett fogyatékkal élők nappali ellátását biztosítja Hatvan, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Csány települések vonatkozásában. 

 
Határid ő: 2012. május 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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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: 

 

45/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő 
módosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Intézmény két önálló intézménnyé történő átalakításáról szóló 656/2011. (XI. 24. ) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

2.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti, családsegítő és házi 
segítségnyújtási feladatoknak a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás keretében történő ellátásáról szóló 657/2011. (XI. 24.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

3.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény megszüntetéséről szóló 765/2011. (XII. 15.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
létrehozásáról szóló 766/2011. (XII. 15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
létrehozásáról szóló 767/2011. (XII. 15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határid ő: 2012. február 23. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
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: 

 

46/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő 
módosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
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Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 768/2011. (XII. 15.) számú határozatát 

hatályon kívül helyezi és az annak alapján meghirdetett, Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
igazgatói álláshelyére vonatkozó  pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 769/2011. (XII. 15.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi és az annak alapján meghirdetett, a Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 
igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Határid ő: 2012. február 29. (pályázók kiértesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményfelügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb 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: 

 

47/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő 
módosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2008. (I. 29.) számú határozatával 
elfogadott és többször módosított a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2012. március 20. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
  

1. A Társulási megállapodásban létrehozott intézmény neve: „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás”.  

2. A Társulási megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „ 2. A társulás célja 
A társulás célja, hogy a hatvani mikrotérségi központban a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat közös fenntartása, munkavállalói közös foglalkoztatás céljából az 
egyes alapítói jogok közös gyakorlása mellett a társult képviselő-testületek egymás 
egyenjogúságának kölcsönös tiszteletben tartásával a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat működtesse annak érdekében, hogy a társult önkormányzatok 
lakossága azonos eséllyel hozzájuthasson az intézmény által biztosított ellátáshoz.” 

3. A Társulási megállapodás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„3. A  társulás neve Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás” 

4. A Társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.2.  A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Balassi B. u. 14.)” 
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5. A Társulási megállapodás 5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az 
alábbiak szerint:  

 
a közösen fenntartott intézmény 
tevékenységi köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali 

Intézménye Boldog, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes, Csány  

támogató szolgálat  Hatvan, 
támogató szolgálatra vonatkozó 
feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális 
ellátások 

Hatvan” 

 
 

6.       A Társulási megállapodás 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.1. „A társulás 
által fenntartott intézmény tevékenységi köre”, pontjának feladatai közül a 889202 
szakfeladat számú kórházi szociális munka és a 889205 szakfeladat számú iskolai szociális 
munka megszűnik, törlésre kerül.”  

7.      A Társulási megállapodás 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.2.3. 
Bölcsődei ellátás 
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek 
számára. Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-
szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, 
továbbá a hat éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztése, gondozása, fejlesztő 
felkészítése. Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos 
gyermek ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, 
amelyben harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a 
harmadik életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe 
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vételével – még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a 
gyermekéletkorának és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-
nevelés feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést.” 

 

8.    A Társulási megállapodás 6.2.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „6.2.9. 
Fogyatékossággal élők nappali ellátása  
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 
Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt.” 

 

9.      A Társulási megállapodás 6.2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„ 6.2.10. Gyermekjóléti szolgáltatás 
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 
lát el:  
- szervezés: szervező tevékenység biztosítása, 
- szolgáltatás: ellátások közvetítése, 

            - gondozás: ellátások teljesítése. 
 

Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a 
gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. 
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a 
gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó 
szervekkel. Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot.” 

 
10.     A társulási megállapodás 6.2.11. „Iskolai szociális munka” pontja hatályát veszti, és az 

eredeti 6.2.12. – 6.2.14. pontok számozása 6.2.11. -6.2.13. pontokra módosul 
 
11.    A társulási megállapodás 8.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „8.1.3. A 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás az 
esetlegesen keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról a társulás által fenntartott intézmény 
költségvetési beszámolóját követően, a zárszámadási határozatával egyidejűleg dönt.” 

 
12.     A társulási megállapodás 8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ 8.10. Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás:  
 A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a társult tagok az intézmény működési 

költségeihez a következő módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a 
Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított normatív támogatáson 
felül szükséges pénzügyi fedezetet a társult önkormányzatok 0-17 éves korú gyermekek 
létszáma arányában biztosítják. A támogatás konkrét összegét a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei tárgyévi költségvetési rendeletükben állapítják meg. A társult 
önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást (általuk igényelt 
normatív támogatás és a normatív támogatáson felüli önkormányzati támogatás) az éves 
költségvetési rendeletükben előirányzatként biztosítják, melyet két egyenlő részletben, 
tárgyév március 31-ig és szeptember 30-ig utalnak át a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás számlájára, melyet a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 8 napon belül 
továbbutal a gesztor önkormányzat számlájára.” 
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13.      A társulási megállapodás 8.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „8.11. Támogató 
szolgálat 

 A társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben 
biztosított normatív támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges 
pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a 
gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletében állapítja meg.” 

 
14.     A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

„10.2. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője évenként alapellátási 
tevékenységéről szakmai és pénzügyi beszámolót készít a gesztor önkormányzat részére.” 

 
15.      A társulási megállapodás 12.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

„12.1.2 A gesztor önkormányzat biztosítja, hogy a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az azokban 
meghatározott személyi és tárgyi feltételek szerint lássa el.” 

 
16.   A társulási megállapodás 12.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

”12.1.3. A társult önkormányzatok a gesztor önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe utalják a közösen fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 
- szervezeti és működési szabályzata, 
- szakmai programja, 
- házirendje jóváhagyását.” 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2012. március 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági 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: 

 

48/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő 
módosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagja úgy dönt, hogy a 206/2011. (IV. 28.) sz. határozatával 
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módosított Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes települések 
önkormányzataival Hatvan Város Önkormányzata gesztorsága mellett működtetett, a Szivárvány 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.) 
Alapító Okiratának módosítását a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel az alábbiak 
szerinti elfogadja: 
 
1.    Az Alapító Okirat Preambulumának második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„az 1977. év óta működő, a 101/2002. (V. 30.) sz. képv. test. határozattal kiadott alapító 
okiratban I. Sz. Bölcsőde; az 1963. év óta működő, a 265/1/2000. (XII. 21.) sz. képv. test. 
határozattal kiadott alapító okiratban II. Sz. Bölcsőde elnevezésű intézmény; valamint a 
335/2004. (XI. 25.) sz. képv. test. határozattal kiadott alapító okiratban „SZIVÁRVÁNY” 
Szociális és Egészségügyi Szolgálat elnevezésű intézmény 1997. óta működő Gyermekjóléti 
Szolgálat, 2000. év óta Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásának jogutódjaként 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 402/2004. (XII.16.) sz. határozatával 
alapított, 122/2005. (III. 24.) sz. képv. test. határozattal módosított alapító okiratában 
megnevezett Napsugár Gyermekjóléti Intézmény összevonásával a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának (1) bekezdése g) pontja alapján 
2008. január 1-jétől létrejött Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézmény átszervezésével” 
 

2.    Az Alapító Okirat Preambulumának harmadik bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„2012. április 1-jével létrehozott jogutód Szociális, Gyermekjóléti és 3. Egészségügyi 
Szolgálatnak” szövegrész lép. 

 
 
3.      Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. Az intézmény neve, székhelye és címe: Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.” 

 
4.     Az Alapító Okirat 2.2. pontjának első sora helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó Társulás”  
 
5.     Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A költségvetési szerv szervezeti egységei és címük:  
5.1. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
- családsegítés feladatellátás  
- gyermekjóléti szolgáltatás 
- Háztartási Adósságkezelő és Tanácsadó Iroda (H.A.K.T.I.) 

 
5.2 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Speciális Gondozó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
Támogató Szolgálat  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
Fogyatékkal Élők nappali Intézménye  
telephely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. 
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5.3. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Területi Szociális Ellátó Szolgálat (szakmai vezető irányításával) 
- Idősek nappali ellátása 
telephely: Hajós Alfréd u. 5. 
- Házi segítségnyújtás 
telephely: Balassi Bálint út 14. 
- Szociális étkeztetés  
telephely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
 
5.4. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Egészségügyi Szolgálat  
- Anyatejgyűjtő  
telephely:3000 Hatvan, Bástya u. 8.  
- Védőnői Szolgálat 
telephely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.  
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 11.  
- Ifjúság-egészségügyi Szolgálat  
telephely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a. , 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25., valamint 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.  
 
5.5. Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
- Bölcsőde (szakmai vezető irányításával) 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1., valamint 
3000 Hatvan, Mohács u. 3.” 

 
6.     Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„6. Az intézmény működési területe: 
 
A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  
 
 

 
a közösen fenntartott intézmény tevékenységi 
köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, 
Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 

megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 
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nappali szociális ellátás Hatvan, a Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézménye Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan 
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 
7.       Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„11. A költségvetési szerv alap-és vállalkozási tevékenysége  
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
869041 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 
Védőnői Szolgálat  
Védőnői Szolgálat működtetése A Védőnői Szolgálat feladata - az egészségügyi alapellátás 
részeként - az egészségnevelés, tanácsadás és gondozás. A családok egészségének megőrzése, 
a betegség kialakulásának megelőzése, valamint az egészség helyreállítása céljából fejti ki 
tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 

 
Anyatejgyűjtő Állomás 
Az Anyatejgyűjtő Állomás feladata a többlet anyatej gyűjtése, valamint a rászoruló 
csecsemők szükség szerinti anyatejjel való ellátása. 
 
A 3-6 év közötti korosztály pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel 
kísérése, akut egészségügyi ellátása a következő bekezdésben említésre kerülő Iskola- 
egészségügyi Szolgálat alapfeladatai közé tartozik. 
 
869042 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás: 
 
Iskola-egészségügyi Szolgálat 
Ifjúság-egészségügyi Szolgálat 
 
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat és az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat alapfeladata az iskolás 
korosztály (6-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, 
akut egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet- egészségügyi, 
élelmezés-egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási 
feladatokat is végez. 

 
889101 
Bölcsődei ellátás  
Az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 
Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi 
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, továbbá a hat 
éven aluli fogyatékos gyermekek korai fejlesztése, gondozása, fejlesztő felkészítése. 
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek ötödik 
életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehető fel, amelyben 
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harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik 
életévét betöltötte, egyéni elbírálás alapján – a hatályos rendelkezések figyelembe vételével– 
még továbbra bölcsődében gondozható. A bölcsődei ellátás keretében a gyermekéletkorának 
és egészségügyi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit, az 
egészséges  
táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést. 
 
889922 
Házi segítségnyújtás 
 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok 
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
889924 
Családsegítés 
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a tanácsadást, a 
családgondozást, az észlelő jelzőrendszer működtetését, a csoportos és közösségi munkát. 
 
882201  
Adósságkezelési szolgáltatás  
 
Szociális segítő tevékenység keretén belül segít megelőzni a háztartások eladósodását, a már 
eladósodott személyek/családok adósságának rendezésére törekszik az érdekeltek együttes 
megállapodása útján. 
 
889921 
Szociális étkeztetés 
 
Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg élelmet kell biztosítani 
az arra rászorulók részére. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel 
lakásra történő szállításával, elvitelének lehetővé tételével, vagy helyben fogyasztással kell 
megszervezni.  
 
881011 
Idősek nappali ellátása 
 
Elsősorban a saját otthonukban élő idősek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Működteti az idősek klubját.  
 
881013 
Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
 
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 
Működteti a fogyatékkal élők nappali ellátását nyújtó intézményt. 
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889201 
Gyermekjóléti szolgáltatás  
A gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 
lát el:  
szervezés: szervező tevékenység biztosítása 
szolgáltatás: ellátások közvetítése, 
gondozás: ellátások teljesítése. 
 
Elősegíti a gyermekek testi, lelki egészségét, családban történő nevelését. Megelőzi a 
gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetésére törekszik. Eljár a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében. 
Segíti a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását. Kapcsolatot tart a 
gyermek- és ifjúságvédelem intézményeivel, összehangolja munkájukat. Együttműködik a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéseket alkalmazó szervekkel. 
Figyelemmel kíséri az örökbefogadást. Szervezi a helyettes szülői hálózatot. 
 
889925  
Támogató szolgáltatás 
 
A Támogató Szolgálat személyi segítő szolgálat működtetése, amely a fogyatékos személy 
aktív közreműködésével segítséget nyújt. Szállító szolgálat működtetése az alapvető 
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása érdekében. Tanácsadás. 
 
 
889926 
Közösségi Szolgáltatás (pszichiátriai betegek részére) 
A közösségi pszichiátriai ellátás önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú 
gondozás. A gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció az ellátott otthonában illetve 
lakókörnyezetében történik. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége. Az intézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
 
889969 
Egyéb speciális ellátások 
Az alaptevékenységgel összefüggő, az alapító okirat szerint végezhető tevékenység, amely a 
szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak, valamint a 
rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett 
tevékenységek. Ilyen tevékenységek különösen: a gondozáshoz használt eszközök 
alkalmazásának bemutatása, tanítása; anyatejtöbblet értékesítése; ápolási eszközök tesztelése; 
rendezvények szervezése külső felkérésre, tanfolyamok, klubok szervezése, vezetése; 
időszakos gyermekfelügyelet működtetése. 
 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
8. Az Alapító Okirat 12.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„12.5. Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69. (telephely): 2288 hrsz.  
- telek: 904 m2  
- hasznos alapterület: 90 m2 
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- Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: 17 fő” 
 
9.     Az Alapító Okirat 12.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12.7. Hatvan, Hajós Alfréd u. 5. (telephely): 3978/1 hrsz. 
- telek: 2648 m2  
- hasznos alapterület: 220 m2 
- Idősek Klubja: férőhelyek száma 40 fő” 

 
10.    Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:  
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat jogosultsága ezen vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatára terjed ki a gesztor, Hatvan Város Önkormányzata, az 
önkormányzat vagyon gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete alapján.” 

 
11.   Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A szakmai felügyelet kivételével: a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás megbízása alapján a gesztor Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). 
Az intézmény szakmai ellenőrzése a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint történik. 
Az intézmény egészségügyi szakmai felügyeletére a Heves Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult.” 

 
12.   Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16. Hatályba lépés: a költségvetési szerv szakfeladatrendje 2010. január 1-jétől hatályos, és 
2011. február 1-jei, 2011. június 1-jei, valamint 2012. március 20-i hatállyal kiegészítésre 
került.” 

 
13.   Az alapító okirat „Záró rendelkezések” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény alapító okirata 2010. 
április 15-én lépett hatályba, amelyet a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulás tagjai 2011. február 1-jei és 2011. június 1-jei hatállyal 
módosítottak, és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Intézményfenntartó 
Társulás tagjai 2012. március 20-ai hatállyal az alábbi határozatokkal módosítottak: 

 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,  
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (....) sz. határozatával,  
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (....) sz. határozatával,  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete … /2012. (....) sz. határozatával, 
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2012. (….) sz. határozatával.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratot, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
 
Határid ő: 2012. február 29. (a határozat megküldésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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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: 

 

49/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális és gyermekjóléti ellátórendszert érintő 
módosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményben a Gyermekjóléti Szolgálat szolgálatvezetői álláshelyét, az Újhatvani 
Gondozási Központ vezetői álláshelyét, a szociális étkeztetés szakfeladaton 1 fő szociális segítő 
álláshelyet és a házi segítségnyújtás szakfeladaton 3 fő házi gondozói álláshelyet (ebből 1 fő 
kistérségi gongozói álláshelyet) összesen 6 álláshelyet 2012. február 29. napjával megszüntet. Ezzel 
egyidejűleg az intézmény álláshelyeinek számát 83.5 fő álláshelyben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős: Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény vezetője 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a hatvani 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-
ellátási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Nádas Sándor bizottság elnöke  
Az idősebbik Bőze doktor átadja a praxist a fiatalabb Bőze doktornak.  
 
 
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: 

 

50/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 7 számú felnőtt háziorvosi körzet 
működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 7. számú felnőtt háziorvosi körzet 
ellátásra vonatkozó, 2008. november 30-án megkötött egészségügyi vállalkozási szerződést közös 
megegyezéssel, a jelen határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt szerződés-
tervezet szerint módosítja.  
 
Határid ő: 2012. február 27. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés HPV elleni védőoltásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
 
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: 

 

51/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a HPV elleni védőoltásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás céljából a Silgard  
J0BM01 vakcinát a határozat mellékeltét képező szerződés szerint az Albert Schweitzer Kórház – 
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú  Kft.-től  (3000 Hatvan, Balassi B. u. 16. szám) vásárolja meg.  
 
Határid ő: 2012. március 2. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
19. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

52/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2012. évre 11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint támogatást nyújt 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától 
kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 
 

53/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), melyben 2012. évre 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer 
forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. 
március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
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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: 

 

54/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2012. évre 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. március 
1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
Egyéb 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: 

 

55/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók út 13.) egyesülettel a kosárlabda szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2012. 
évre 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A 
megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
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A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 

 

56/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók út 13.) egyesülettel, melyben 2012. évre 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. március 
1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2011. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 

 

57/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), melyben 2012. évre 800.000 Ft, azaz nyolcszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2012. március 
1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
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: 

 

58/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a  Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) az atlétika szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2012. évre 
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A 
megállapodás határozott időre, 2012. március 1. napjától kezdődő és 2012. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
20. napirend 
Előterjesztés a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett közoktatási 
intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
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Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Intézményfenntartó társulásban működtetett középiskolánk kettő van, az egyik a Széchenyi 
Szakközépiskola, a másik pedig a DISZI. A konszolidációs törvényből adódóan a megye 
intézményfenntartó lehetősége megszűnt 2011. december 31-én, és az intézményfenntartó társulást 
a megye és Hatvan Város Önkormányzata közösen hozta létre. A megye felmondta a társulást, és ez 
azt jelentette, hogy a hatvani középiskolákat működtető intézményfenntartó társulás megszűnt. 
Utána hosszas tárgyalások következtek, hogy tisztázódjon a helyzet, és most már egyértelmű, hogy 
a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ a megyei intézményeket átvette, viszont ezt a két 
intézményt nem, hanem Hatvan Város Önkormányzata a fenntartója ezeknek. Ez lehetővé tette, 
hogy az alapító okiratot módosítsuk, ennek a technikai átvezetése történik meg jelen pillanatban. 
Amihez társul még egy dolog, hogy a helyrajzi szám is változott, ugyanis telekmegosztás történt 
mind a két esetben, és ennek az átvezetése is az alapító okirat szempontjából fontos volt.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az összes középiskola annak idején visszakerült a megyéhez. Később azt mondta Hatvan városa, 
hogy ne legyen teljesen a megyéé, mert azért nem olyan jó gazdája, és fájt a szivünk, amikor át 
kellett adni őket, akkor jött létre ez az intézményfenntartó társulás. A konszolidációs törvényből 
eredően következik ez, csak azt nem értem, hogy amikor az állam meghozta ezt a törvényt, akkor 
miért nem áll helyt a megye megszűntetéséből eredő kötelezettségekért. Ezt nem tudom elfogadni. 
Ha a város egyébként el tudta volna látni ezt a feladatát úgy, ahogy szerette volna, akkor nem megy 
bele egy közös intézmény-fenntartó társulásba, hanem akkor azt mondja, hogy ide vissza nekem, 
mint ahogy a Bajza József Gimnáziumot visszavette. A megyének komoly tartozása van a hatvani 
önkormányzat felé, ami még a megelőző időszakról, 2010-2011-ről szól, még az sincs rendezve, és  
erre fel egyoldalú szerződés bontás történik. Tudom, hogy a törvénnyel nem lehet szembemenni, de 
azt mondom, hogy ez nem volt szép dolog ilyen módon megtenni. Ennek sem örültem, de ha elvitte 
volna a két középiskolát, annak meg aztán egyáltalán nem örültem volna, mert így legalább jó 
gazdái vagyunk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A megye tartozása - ha már felvetődött -, 76 millió forint, itt a megyéknek a Belügyminisztériumnál 
nyitottak egy letéti számlát, oda mi benyújtottuk az igényünket. Ennek a technikai folyamata 
elindult. A fedezettel kapcsolatban vannak kétségeink, elsősorban polgármester úr útján minden 
szálat megmozgatunk, erre még van reményünk. A két intézmény jövőbeni fenntartása 
vonatkozásában is folyamatosan keressük az utat, kutatjuk, írtunk Réthelyi Miklós közoktatásért 
felelős miniszter úrnak is, hogy a két középiskola ezen tanév végéig történő fenntartásához járuljon 
hozzá, mert nem biztos, hogy ezeket az iskolákat fenn tudjuk tartani. Ha megtörténik a két 
középiskolának az állami fenntartásba vétele, akkor hogyan lesz ez, gondoljuk, hogy a DISZI 
valószínű itt marad, de a Széchenyi Szakközépiskola már nem biztos. Keressük az utakat,  amivel 
mindkét intézmény önállóságát meg tudjuk tartani. Ez olyan helyzet, hogy a törvényekkel nem 
tudunk mit kezdeni, be kell vetni  az egyéb taktikákat, hogy a lehető legjobbat ki tudjuk hozni ebből 
a helyzetből.    
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Remélem, hogy a hozzászólásomból lejött, hogy kétségem nincs arra vonatkozóan, hogy itt 
mindenki azon dolgozik, hogy a lehető legjobb megoldást megtaláljuk. Arra fog sor kerülni, hogy 
kicsúsznak a szolgáltatások a kezünkből, és semmilyen ráhatásunk nem lesz majd rájuk. Ezt teljesen 
felháborítónak tartom. Nagyon örülök neki, hogy keressük a megoldásokat, mert nem mindegy, 
hogy egy hatvani gyerek helyben tud-e járni iskolába, vagy utaznia kell. A pedagógusok 
szempontjából sem mindegy, valamint az sem, hogy a térségből ide járnak-e gyerekek, élettel 
töltődik meg a város. Tudom, hogy a törvény az törvény, ettől függetlenül azt nem kötelező szeretni.  
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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: 

 

59/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett 
közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 
alapján a Heves Megyei Önkormányzat a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.), valamint a Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) működtetésére 
létrehozott intézményfenntartó társulást 2011. december 31. napjára felmondta, és így a Hatvani 
Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó Társulás megszűnt. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
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: 

 

60/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett 
közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a) 277/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. február 22. hatályba lépés mellett az alábbiak szerint 
módosítja: 
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1. Az alapító okirat „Preambulum” című része az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése szerint eljárva a Heves Megyei Önkormányzat a Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulást 2011. 
december 31. napjára felmondta. Így a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium fenntartói feladatait 2012. január 1. napjától Hatvan Város Önkormányzata látja 
el.” 

 
2. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7. A költségvetési szerv fenntartójának és az irányító szervének neve, székhelye: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 

 
3. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás 
keretében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 

 
4. Az alapító okirat 19. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„19. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 
A rendelkezésre bocsájtott ingatlan és ingóvagyon közül az alábbiak Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonát képezik: 
 
 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a 

            5324/2 helyrajzi számon lévő 7972 m
2 
területű ingatlan 

 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8/b. sz. alatti, 2602 helyrajzi számon lévő 3580 m2  

területű, kivett középiskolai művelési ágú ingatlan (tanműhely) a Magyar Állam tulajdonában 
áll, a vagyonkezelői jogokat a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) gyakorolja. 3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1. sz. alatti, 
9111/1 helyrajzi számon lévő 10717 m2 területű ingatlan (tanműhely) Kerekharaszt Község 
Önkormányzatának tulajdona.” 

 
5. Az alapító okirat 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„24. Záradék: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2011. (V. 26.) sz. határozatával 
jóváhagyott, a …./2012. (II. 22.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított alapító okirat 
2012. február 22. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat. 
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Határid ő: 2012. március 15. (az alapító okirat kiadására) 
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. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

61/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a korábban intézményfenntartó társulásban működtetett 
közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 278/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. február 22. hatályba lépés mellett az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1. Az alapító okirat „Preambulum” című része az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény 2. § (6) bekezdése szerint eljárva a Heves Megyei Önkormányzat a Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Széchenyi István Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola működtetésére létrehozott intézményfenntartó társulást 2011. 
december 31. napjára felmondta. Így a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola fenntartói feladatait 2012. január 1. napjától Hatvan Város Önkormányzata 
látja el.” 

 
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. A költségvetési szerv fenntartójának és az irányító szervének neve, székhelye: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 

 
3. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
Az igazgatót a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás 
keretében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 

 
4. Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„18. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
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A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon közül az alábbiak Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonát képezik: 
 
 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 6. 

 2605/4 helyrajzi számon lévő 1ha 1157 m
2

 ingatlan” 
 
5. Az alapító okirat 23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„23. Záradék: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 278/2011. (V. 26.) sz. határozatával 
jóváhagyott, a …./2012. (II. 22.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított alapító okirat 
2012. február 22. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2012. március 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
21. napirend 
Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Az egyházi iskola Újhatvanban 2011. szeptemberben nyitotta meg a kapuit, együttműködési 
megállapodás van az önkormányzattal. Az együttműködési megállapodás 2.1. pontja tartalmazza, 
hogy felülvizsgálatra kerül ez a pont, mégpedig január 31-ig. Az egyház jelentkezett is ebben a 
kérdésben, és tárgyalásokra került sor. Megállapodásra jutottunk abban, hogy az egyházi iskola 
maximálisan felvehető gyereklétszáma nem változhat, viszont a felső tagozatra vonatkozóan 
változhat a maximális osztálylétszámig a létszám, mégpedig úgy, hogy nem lehetnek hatvani 
lakosok az új diákok. Továbbá kikötés, hogy a jelentkezés előtt 1 évvel korábban kiállított 
lakcímkártyával rendelkezzenek.  
 
 
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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62/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött 
együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával (székhely: 
2600 Vác, Migazzi tér 1., képviseli: dr. Beer Miklós megyéspüspök) 2011. március 31. napján 
megkötött együttműködési megállapodást 2012. április 1-jei hatállyal – közös megegyezéssel – az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az együttműködési megállapodás 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2.1. A megállapodó felek akként állapodnak meg, hogy az együttműködési megállapodás 
alapján az egyházi iskola 1-8. évfolyammal rendelkező általános iskola, amelyben 
évfolyamonként egy-egy osztály indítható. Az iskola osztályaiban a 26 főtől a törvényi 
előírásoknak megfelelően a maximális osztály- és csoportlétszámig el lehet térni úgy, hogy 
mindezek alapján sem léphető át az egyházi iskolára meghatározott maximális összlétszám, 
azaz a 208 fő. Az osztályonként a 26 fő felett felvett gyermek és annak gondviselője nem 
lehet lakóhely vagy tartózkodási hely szerint hatvani lakos, és ennek tényét az intézménybe 
történt felvétel vagy átvétel időpontja előtt legalább 1 évvel korábban kiállított lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány igazolja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 
együttműködési megállapodás ezen pontját 2013. január 31-ig az addig eltelt időszak 
tapasztalatai alapján felülvizsgálják.” 

 
2. Az együttműködési megállapodás 12. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 

„12. Jelen megállapodást módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2012. február 22-ei ülésén a …../2012. (II. 22.) számú határozatával 2012. április 
1-jei hatályba lépéssel jóváhagyta, és feljogosította Hatvan város polgármesterét a módosító 
okirat aláírására.” 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetű okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2012. március 15.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
22. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére történő ingyenes ingatlan 
használatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Itt arról van szó, hogy azok az intézmények, amik korábban megyei fenntartásban voltak, mint pl. a 
zeneiskola, azoknak az épületeinek használatát a megye ingyen kapta meg. A konszolidációs 
törvény értelmében ezek az intézmények átkerültek a Heves Megyei Intézményfenntartó 
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Központhoz. Hatvan városa a megyével felbontotta a régi megállapodásokat, és most az 
intézmények további működése érdekében szükséges, hogy újbóli megállapodások jöjjenek létre.  
 
 
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: 

 

63/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére 
történő ingyenes ingatlan használatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5231/2 hrsz-ú, természetben Hatvan 
Kossuth tér 11. szám alatt található ingatlannak a Hatvani Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó, a Heves Megyei Intézményfenntartó 
Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) megkötendő, jelen határozat mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy azt aláírja. 
 
Határid ő: 2012. február 29. 
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: 

 

64/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére 
történő ingyenes ingatlan használatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3252, 3253, 3255/2 hrsz-ú, 
természetben Hatvan Kórház utca 3-5. szám alatti, valamint a zagyvaszántói 436, 437 hrsz.-ú, 
természetben Zagyvaszántó, Selypi út 2. szám alatt található ingatlanoknak a Szent Kamill Idősek 
Otthona elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó, a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) megkötendő, jelen határozat 
mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
azt aláírja. 
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Határid ő: 2012. február 29. 
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. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

65/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére 
történő ingyenes ingatlan használatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2755 hrsz-ú, természetben Hatvan 
Balassi Bálint út 36. szám alatt található ingatlannak a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó, a Heves 
Megyei Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) megkötendő, jelen 
határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy azt aláírja. 
 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Egyéb 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: 

 

66/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ részére 
történő ingyenes ingatlan használatra vonatkozó megállapodások jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4524/1 hrsz-ú, természetben Hatvan 
Ratkó J. utca 10. szám alatt található ingatlannak a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola elhelyezését szolgáló ingyenes használatba adását tartalmazó, 
a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 
megkötendő, jelen határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan 
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város polgármesterét, hogy azt aláírja. 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
23. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Lényegében 2011-ben kialakultak az önkormányzati rendezvények, ez a struktúra lesz 2012-ben is. 
Ennek fényében a helyi kitüntetésekről szóló rendelet módosítása, pontosítása szükségessé vált az 
előterjesztéshez csatolt melléklet szerint. 
 
 
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: 

 

67/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról 
és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
24. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A lakásrendelet módosítása két pontban vált szükségessé. 35 évről 40 évre emeli a jogosultságot a 
fecskelakás vonatkozásában, a másik pedig, hogy feltétel volt, hogy előtakarékossági szerződést 
kössenek, most ez olyan módon változik, hogy legalább 4 évre szóló szerződéssel kell rendelkezni, 
így nincsenek hosszút távon lekötve, illetve ezzel teljesül az is, hogy félre tudjanak tenni, és a 
szerződés lejártával legyen módjuk saját lakást vásárolni. 
 
Egyéb 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: 

 

68/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
25. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Az alaptörvényben kapott felhatalmazás alapján megalapozta a nemzeti vagyonról szóló törvényt, 
amelynek az elfogadásával szükségessé vált az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása, 
újjáalkotása. A nemzeti vagyonról szóló törvény kimondja, hogy az önkormányzat köteles 
megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyek a nemzetgazdaság szempontjából 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak, törzsvagyonnak minősülnek.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Még azt mondjuk el, hogy márciusban jönni fogy a rendelet módosítása, mert a vagyonkezelői 
jogról kell majd rendelkezni. Jelenleg nincs kilátásban olyan eljárás, ami alapján vagyonkezelői 
jogról kellene dönteni a képviselő-testületnek, de erre is fel kell készülni. Nem teljesen tisztázott 
még, mivel 3-4 törvényt kell összeolvasni. 
 
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: 

 

69/2012. (II. 20.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól 
szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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26. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A lakosság részéről történt megkeresés azzal kapcsolatban, hogy a hulladékszállító cég olyan 
változtatást léptetett életbe, hogy akinek fém kukája van, annak úgy kell fizetni a szemétszállítási 
díjat, mintha heti kétszer elvinnék. Akinek műanyag kukája van, az fizethet a tényleges elszállítás 
alapján. Miért van ez így? Egyáltalán tudni lehet erről valamit? 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Nem tudja leolvasni a gép a kódot, csak a műanyag kukáknál. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Szeretném jelezni, hogy ez elég nagy felháborodást váltott ki. Nem lehetne becserélni? Akinek 
mindegy, mert úgyis kétszer szállítja. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én is szeretném mondani, hogy szeptember 17-én az ovális teremben volt egy megbeszélés a 
fűnyírással, árok tisztítással, sövényültetéssel stb. kapcsolatban. Azt az ígéretet kaptuk, hogy 
felveszik a kapcsolatot a közös képviselőkkel, házmesterekkel, a Zrt.-vel, hogy ki, mikor, hol nyírja 
a füvet, stb. Ezzel kapcsolatban mikor kapunk választ? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Nincs elfelejtve, ezzel csak az baj, hogy a rendelet módosítását görgetjük magunk előtt hónapról 
hónapra, mert nagyon sok mindent át kell ezzel kapcsolatban beszélni. Ha megvan a rendelet, akkor 
a társasházak kezelőivel fel fogjuk venni a kapcsolatot ennek tisztázására. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nálunk a tiszti lakótelepnél a társasházak kötöttek egy szerződést egy vállalkozóval, aki ezt végzi. 
Ez be van építve a közös költségbe, úgyhogy nekünk ezzel nincs dolgunk.  
 
Decsi Ferenc Városgazdálkodási Zrt. Vezérigazgató 
A 6 lakótömbből hányan vannak, akik nem fizetik a közös költséget? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azt nem tudom, de a mi házunkban mindenki fizet. 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgató 
Ez a lényeg! Az egy zárt közösség, még az is lehet, hogy egy válogatott közösség, és fizetik a közös 
költséget. Máshol ez nem így van sajnos! Hiába állapodnának meg pl. a Zrt.-vel, ha nem fizetik a 
közös költséget. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, értem a problémát. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A Mészáros L. utcában és környékén a faágak teljesen kilógnak az útra. Ellenőrizni is kellene őket, 
mert el vannak korhadva.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Szabadság úton a kressz táblát teljesen benőtte a mogyoró bokor. Azt is rendbe kellene tenni. 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Ez a Műszaki Iroda feladata, fogok szólni nekik. 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Páljános Györgyné Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


