
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 830órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            Papp István bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
A kiküldött meghívóhoz képest felvételre javasolta az alábbi előterjesztést: 
4. napirendi pontként: Előterjesztés az 5/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
hatályon kívül helyezéséről (szóbeli előterjesztés) 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, igennel szavazzon! 
 

 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosítására tett javaslatát. 

 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
19/2012. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. január 
26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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2. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

3. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő 
megállapodásról 

 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

4. Előterjesztés az 5/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről 
(szóbeli előterjesztés) 

 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

 
 

1. napirend 
Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A 2011. évi CCI-es törvény 734. §-a, módosította a talajterhelési díjat 120 Ft-ról 1200 Ft/m3-re. 
Ezzel kapcsolatosan az önkormányzati rendeletet módosítani szükséges, mivel jelenleg 120 Ft/m3 
talajterhelési díj volt a rendeletben. Ezen kívül a Heves Megyei Vízmű Zrt. még Rt. néven volt a 
rendeletben, ezt is módosítani szükséges, mivel Zrt. lett, és kivettük a hatvani üzemegység 
megjelölést. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az egységre vonatkozóan ez mennyi díjemelkedést jelent? Ez mi, és ki fizeti? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A talajterhelési díjat annak kell megfizetni-e, aki a rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem köt 
rá. Ezt az önkormányzati adóhatóság kezeli, kiveti, adók módjára beszedi és a rendelet lehetőséget ad 
arra, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től kért adatokkal összevessük a bevallásokat. A jogalkotói 
szándék nyilvánvalóan az, hogy mindenki kössön rá a csatornára, aki tud. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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20/2012. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 
25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Úgy tűnik, hogy a lakosság 2012. január 31-ig nem tudja érvényesíteni a kártyáit, ezért szükséges 
csak erre az évre vonatkozóan 2012. február 29-ig a kártyák érvényességi idejét meghosszabbítani. 
 
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: 

 

21/2012. (I. 26.) 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. 

 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Az új nemzetiségi törvény 2012. január 1-jén lépett hatályba. A nemzetiségek között a romát említi 
meg a törvény, ezért kell romát említeni. Decemberben a képviselő-testület döntött arról, hogy a 
kisebbségi önkormányzat költségvetésének beszámolójával kapcsolatban egy megállapodást hoz 
létre. Az új nemzetiségi törvény, és az államháztartási törvény is azt mondja ki, hogy egy 
megállapodásba kell foglalni a működési és a pénzügyviteli rendelkezéseket a nemzetiségi 
önkormányzatnak. Ezért szükséges a korábbi határozat hatályon kívül helyezése, és egy új 
megállapodás megkötése. Ez a megállapodás az előterjesztés melléklete. Továbbá ingyenes helyiség 
használatot is kell biztosítani. 
 
 
Egyéb 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: 

 

22/2012. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
megkötendő megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és 
pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokra vonatkozóan 
együttműködési megállapodást köt a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására.  

Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

2. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési megállapodás mind a két 
szerződő fél részéről történő aláírásával egyidejűleg 704/2010. (XII.16.) számú és 742/2011. 
(XII.15.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 

 
Határid ő: 2012. január 31. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

 
4. napirend 
Előterjesztés az 5/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről  
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatban Oroszlán Lajosné képviselő 
asszony felvetésére módosító indítványt terjesztett elő a bizottság az én helyeslésemre. Én csak a 
költségvetési oldalról gondoltam át, az ÁFÁ-ba nem gondoltam bele. Viszont ennek a módosításnak 
az ÁFA vonzata 3-4 millió Ft havonta. Minél később módosítjuk a szerződést, annál többet bukik az 
önkormányzat. Úgyhogy az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy a bizottság vonja vissza a módosító 
indítványát. Az intézményekkel készülünk a feladat megoldására. Tegnap elkészítettük az 
intézmények és a Zrt. közötti megállapodás tervezetet, aminek része a pénzkezelési szabályzat. 
Ezzel kapcsolatban holnap lesz megbeszélés az intézményvezetőkkel. Az intézménynek van 1 hetük 
arra, hogy a szülőket értesítsék, hogy étkezési jeggyel nem tudnak fizetni, tehát máshol vásárolják 
le az étkezési jegyeket. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jól emlékszem, hogy a Decsi Ferenc vezérigazgató úr azt mondta az előző ülésen, hogy a Zrt. 
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továbbra is beszedi a díjakat? Akkor ez az intézménynek nem okoz külön terhet? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem okoz terhet. Odamegy a Zrt. két embere, akinek a bérköltségei, járulékok be vannak építve a 
közétkeztetés rezsiköltségébe, tehát a Zrt. ezzel már fajlagosan számolt. Odamennek, beszedik, és a 
pénzkezelésben meghatározott rend szerint nem a Zrt. saját számlájára, hanem az intézmény most 
nyitandó számlájára fogják intézményenként befizetni a díjakat. Annyi teher fog az intézményekre 
hárulni, hogy ezeknek az összevetése és ellenőrzése, mint jogosulti feladat, az intézménynél lesz. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De csak alszámlák lesznek ugye nyitva, nem rendes számlák mindenféle költséggel? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Külön pénzforgalmi számlákat kell nyitni. Viszont a K&H Bankkal olyan a szerződésünk, hogy 
nem számol külön számlavezetési díjat. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A 6-os iskolában főznek. Ott sem fogadják el az étkezési jegyet? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem, mert nem az intézmény, hanem a Zrt. főz ott. Az, hogy valaki étkezési jegy elfogadó hely 
legyen, annak az a feltétele, hogy ő gazdasági jelleggel vendéglátó ipari tevékenységet folytasson. A 
Zrt. ezt csinálja a közétkeztetésben, és a rendezvények szervezésében, illetve, amikor nem 
intézménynek főz, hanem egyéb megállapodás alapján. Most sem a közétkeztetésre veszi el a 
jegyet, hanem a két tevékenysége között ez a rendszer átjárható, ő a gazdasági vendéglátó ipari 
tevékenységéhez használja fel. Az Erzsébet utalványnak 6 % lesz a kezelési költsége, az eddigi 1-
1,5 %-os Sodexo-s utalvány helyett. Ez mindenképpen a Zrt.-nek csak a veszteség lesz. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozat hatályon kívül helyezéséről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

23/2012. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága az 5/2012. (I. 
23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
 
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. 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


