
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. április 23-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 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 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
 Oláh Natália belső ellenőr 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol van: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
A kiküldött meghívóhoz képest felvételre javasolta az alábbi előterjesztést: 
10. napirendi pont után: Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 
 
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 4 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
113/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. április 
23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel egyidejűleg új 
könyvvizsgáló megválasztásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági 

tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 

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

 

4. Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

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

 Előadó a 3-5. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
6. Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskoláról, valamint 

a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról 
 
7. Előterjesztés a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötendő szerződésről 
 Előadó a 6-7. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 

 
8. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 

2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 

Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Belső ellenőrök 

 
10. Előterjesztés az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló 

Megbízási szerződés megkötésére 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 

 Előadó: dr. Veres András 
 

12. Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó 
szerződés módosításához kapcsolódó nyilatkozatról 

 
13. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 

21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 
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15. Előterjesztés tervezési szerződés megszüntetéséről 
 
16. Előterjesztés a Hatvani Evangélikus Egyházközség támogatásáról 

Előadó a 11-15. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
17. Előterjesztés az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
18. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
 

19. Előterjesztés a Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 
valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. 
(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
20. Előterjesztés Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
 Előadó a 16-19. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

21. Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásról 
 Előterjesztő a 11-20. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester  

Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

22. Egyebek 
 
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 

 
 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel egyidejűleg új könyvvizsgáló 
megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
dr. Veres András 
A Kórház Kft.-ben megalakulása óta könyvvizsgáló köteles, hogy működjön, figyelemmel arra, hogy 
nonprofit közhasznú cégről van szó, illetve alapvető jogszabályok ezt előírják. Az ügyvezető 
kérésére foglalkozik a bizottság és a testület a könyvvizsgáló visszahívásával, tekintettel arra, hogy 
ezen hatáskör a képviselő-testületet, mint a tulajdonosi jogkör gyakorlóját illeti meg. Az ügyvezető 
javaslata alapján az új könyvvizsgáló DEN Számviteli és Szolgáltató Kft. lenne, és egyben Molnár 
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László könyvvizsgáló visszahívását kezdeményezi a társaság alapítója. A könyvvizsgálat elvégzésért 
az új felelős Dencsi József, akinek bérezése havi 99 ezer Ft+ÁFA/hó. Ez a fele az eddiginek, tehát 
részben költségmegtakarítás, részben pedig az ügyvezetés által az első évben tapasztalt szakmai okok 
miatt készült az előterjesztés. Az ügyvezető állítása szerint megfelelő tapasztalattal és tudással 
rendelkezik a mostani könyvvizsgáló, aki már egészségügyi területen is végzett már efféle 
tevékenységet. Tehát kevesebb pénzért, talán magasabb szakmai tapasztalattal tudja a tevékenységét 
ellátni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
114/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel 
egyidejűleg új könyvvizsgáló megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) l) pontja alapján 
2012. április 26. napjával könyvvizsgálói tisztségéből visszahívja az X-Audit Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (cg.száma: 10-09-028505, adószáma: 14391769-3-10, címe: 3390 
Füzesabony, Szentkorona u. 9., kamarai nyilvántartási száma: 002614. A könyvvizsgálat 
elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Molnár László, kamarai nyilvántartási 
száma: 000073, anyja neve: Zele Mária, lakcím: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.) 
  
Határid ő: 2012. május 26. (az okiratok cégbíróság részére történő benyújtására) 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
115/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel 
egyidejűleg új könyvvizsgáló megválasztásáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a  gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) l) pontja alapján 
2012. április 26. napjával 2014. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a 
társaság könyvvizsgálójának a DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(cg.száma: 01-09-361151, adószáma: 10829073-3-43, címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. 
em. 2., kamarai nyilvántartási száma: 000085. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős 
természetes személy neve: Dencsi József, kamarai nyilvántartási száma: 003128, anyja neve: Vellai 
Ida, lakcím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b 1.2.). 
 
Hatvan Város Önormányzata a könyvvizsgáló díját 99.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. 
  
Határid ő: 2012. május 26. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
116/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának visszahívásáról és ezzel 
egyidejűleg új könyvvizsgáló megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
- az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
14./ A társaság könyvvizsgálója: 
A társaság könyvvizsgálója:  
DEN Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
cg.száma: 01-09-361151 
adószáma: 10829073-3-43 
címe: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2. 
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kamarai azonosítószáma: 000085 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 
Dencsi József 
kamarai nyilvántartási száma: 003128 
anyja neve:Vellai Ida 
lakcím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1/2. 
A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2012. május 26. 
A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, 
mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel 
nélkül elfogadta. 
A könyvvizsgáló megbízatása: 2014 . május 31. napjáig tart. 
A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 40.-44.§-ban meghatározott jogokat és 
teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket. 
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági 
társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá 
megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményeiről. 
A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti 
közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.  
A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett 
megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki – 
a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, 
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő 
bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b / pontja), továbbá a 
közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára 
(vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és vezető állású munkavállalójára is 
alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem 
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, 
ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott tisztségével összefüggő 
feladatait. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az alapító okiratot módosító okirat 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító 
okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb 
okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2012. május 26. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. felügyelőbizottsági 
tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András  
A Városgazdálkodási Zrt. felügyelőbizottságába 3 személy tartozik, Kunsay Csaba, Kókainé Juhász 
Éva és Bagi Ádám. Bagi Ádám erről a tisztségéről lemondott. A tag bármikor, indoklás nélkül 
lemondhat ezen tisztségéről. Ahhoz, hogy a cég törvényesen működjön, és a cégbíróság felé 
megfelelő határidőben leadásra kerülhessen az új felügyelőbizottsági tag, a tulajdonosnak 
határozatot kell hozni. Decsi Ferenc vezérigazgató úr javaslata alapján Krizsán Attila lett az új 
jelölt, aki az Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán, Gödöllőn végzett, minőségirányítási 
szaktevékenységet látott el, ennek megfelelő minősítése van, kereskedelmi igazgató, 
minőségbiztosítási megbízott egy Kft.-ben. Szakmai tapasztalata és végzettsége alapján 
feltételezzük azt a szakmai tudást, ami a Zrt. felügyelőbizottsági tagjától elvárható. Arra figyeltünk, 
hogy az ő felügyelőbizottsági tagsága időben egyezzen a másik két felügyelőbizottsági taghoz, tehát 
határozott időre lesz megválasztva, hogy a 3 felügyelőbizottsági tag mandátuma egyszerre járjon le, 
együtt tudják ellátni ezt a tevékenységet. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem lehet tudni, hogy miért mondott le a felügyelőbizottsági tag? 
 
dr. Veres András  
Azért, mert a Zrt. megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkaviszonyt kíván vele létesíteni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
117/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. felügyelőbizottsági tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján 2012. április 26. napjával elfogadja Bagi Ádám (anyja 
neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.) felügyelőbizottsági tag lemondó 
nyilatkozatát. 
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Határid ő: 2012. május 4. (tájékoztatásra) 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
118/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. felügyelőbizottsági tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján a gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjának 2012. 
április 26. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra Krizsán 
Attila (szül.: Hatvan, 1973.01.04., an.: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost 
választja meg. 
A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjban nem részesül. 
 
Határid ő: 2012. május 4. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
119/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. felügyelőbizottsági tagjának lemondó nyilatkozata elfogadásáról és új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) gazdasági társaság 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
- az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 
� A társaságnál három tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak és 

elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától, illetve 2012. április 26. napjától 2013. 
október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól. 

� A felügyelő bizottság tagjai: 
Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – elnök; 
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.); 
Krizsán Attila – ( anyja neve : Tovaj Mária, lakik : 3000 Hatvan, Botond u. 2.) 

� A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki. A 
felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők 
egyszerű szótöbbségével hozza. 

� A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági 
tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság tagjai 
(részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság 
legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály 
így rendelkezik. 

� A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.  
� Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését 

összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása 
érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását. 

� A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

� A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az alapító okiratban meghatározott módon és 
határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha 
szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

� A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság 
írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

� Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a vezérigazgató tevékenysége jogszabályba, az 
alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti 
a társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi az alapító 
soron kívüli, erre vonatkozó döntését. 

� A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

� A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan 
jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; illetve a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel.  
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� Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől 
számított harminc napon belül – össze kell hívni.  

� E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is 
jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

� Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

Alapító megállapítja, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény helyett a 
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni és az alapító okirat 
vonatkozó pontjai ennek megfelelően módosításra kerülnek (Bevezető rendelkezések, 2./ pont, 4./ 
pont, 20. / pont). 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 

tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító 
okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2012. május 26. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló helyi rendeletünk tartalmazza, hogy aki rendszeres 
szociális segélyben részesül, az mentesül a hulladékszállítási díj fizetése alól, illetve tartalmazza azt 
is a rendelet, hogy akinél az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét nem haladja meg, az a hulladékszállítási díj mérséklését, illetve annak elengedését is 
kérheti a Szociális és Lakásügyi Bizottságtól. Tekintettel arra, hogy a hulladékszállítás 
igénybevétele kötelező, másrészt arra, hogy a városban sajnos találkoztunk olyan esettel, hogy a 
hulladékot a közterületen rakták le, ezért ezt a rendeletet is felülvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy 
mivel a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletünk lehetőséget nyújt arra, hogy lakáscélú 
tartozások kiegyenlítésére is lehessen támogatást kérni, ezért aki rászorult, és kéri a lakásfenntartási 
költségekhez való hozzájárulást, az kérje ezúton, és legyen kötelező igénybe venni, illetve fizetni 
mindenkinek ezt a szolgáltatást. Tehát hatályon kívül helyezni javasoljuk a rendeletnek ezen 
említett rendelkezéseit.  
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Rodek Antal bizottsági tag 
Tapasztalatból mondom, hogy az 5-ös iskolánál is nagyon sok szemét fel van halmozva. Nem 
tudom mit tudnak tenni. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Pontosan ez is az egyik ok, ami miatt történik ez a rendelet módosítás. Nagyon sok mindent tettünk 
már ennek megszüntetése érdekében. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javasolnám, hogy egy levélben ezeket az embereket - akiket érint a dolog - tájékoztassák, mert 
sokan nem fogják tudni. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Jelenleg a Pázsit utca 20-22-24-ről beszélünk. Ott mindenki meg fogja tudni. Nagyon sok szálon, 
pl. a közös képviselő, szolgáltató intézkedünk jelenleg is. A közös képviselő, a szolgáltató stb. 
Minden lakásban fognak kapni tájékoztatót, mert oly módon kezelik a hulladékot, ami nem 
megengedhető. A közterület-felügyelőkön keresztül kapják majd meg az értesítőt, de még az is lehet 
ha sikerül, hogy a rendőrséggel együtt.  
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
120/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja fordult valamennyi Polgármesteri Hivatal 
polgármesteréhez és jegyzőjéhez egy felhívással, aminek az volt a célja, hogy ha országos, vagy 
megyei szintű tűzgyújtási tilalom van elrendelve, akkor az terjedjen ki a helyi önkormányzatok 
területére is. Bár visszavonásra került most a tűzgyújtási tilalom, ennek ellenére úgy ítéljük meg, 
hogy egyszerűbb lenne alkalmazni, hogy ha minden településre kiterjedne, mert ez félreértésre adott 
okot. Javasoljuk hogy ez egységesen kerüljön megszervezésre. Amennyiben elrendelik az országos, 
illetve a megyei tilalmat, akkor Hatvanban se lehessen égetni. 
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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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
121/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. 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 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Konkrét esetből indultunk ki, amikor a rendelet módosításra javaslatot tettünk, hiszen a napi 
munkavégzésünket könnyítené meg, ha a rendeletmódosítást elfogadná a képviselő-testület. Arról 
van szó, hogy ha valaki engedély nélkül, közterület-használati díj fizetése nélkül használ 
közterületet, ebben az esetben egyértelműen szabályozzuk az eljárás menetét. Jelenleg is benne van, 
hogy milyen intézkedési lehetőségeink vannak, hiszen az önkormányzat eltávolíttathatja az 
engedély nélkül elhelyezett tárgyakat, csak ez egy pl. reklámtábla esetén jóval egyszerűbb, mint ha 
pl. egy konkrét épületről van szó. Ilyen esetben önkormányzati hatósági ügyként, a közigazgatási 
eljárás szabályai alapján járna el a hatáskör jogosultja, ebben az esetben a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság. Az engedélyezés a polgármester úr hatáskörébe, a tiltás pedig a bizottság 
hatáskörébe tartozna. 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
122/2012. (VI. 23.) 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. 
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6. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskoláról, valamint a 
Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A képviselő-testület az elmúlt képviselő-testületi ülésen kifejezte azon szándékát, hogy a Széchenyi 
István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát a Váci Egyházmegye fenntartásába kívánja 
adni. Ennek indoka a közelgő közoktatási változások, amelyek előre vetítik azt, hogy a közoktatási 
intézmények állami fenntartásba kerülnek. Már egyre több információ lát napvilágot. Most már ott 
tartunk, hogy az intézmény fenntartása marad az önkormányzatnál, a személyi jellegű dolgok, és a 
szakmai tevékenység az állami szférába kerül át. Azért, hogy a szakközépiskolák esetleges 
összevonásától a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát valamilyen 
szinten megmentsük, ezért az egyházmegyével indokolt ezt a megállapodást megkötni. Az 
egyházmegye erre a kezdeményezésre nyitott, sőt maguk is kérték. Az iskola nevelőtestülete is 
felmérte és mérlegelte ezt a helyzetet, ott is volt tájékoztató, és ott is kérik, és ezt elfogadni 
szándékoznak. Jelen előterjesztésben az egyházmegyével kötendő együttműködési megállapodás 
kerülne most elfogadásra, ami hasonló a tavalyi évben a kettes iskola átadásához, azzal, hogy az 
önkormányzat az intézmény dologi kiadásaihoz hozzájárulást nem vállal.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mindenkivel egyeztettek, mindenki jónak látta ezt a megoldást, nem láttam olyan véleményt, mely 
az ellenkezője lett volna. Én ezt maximálisan támogatom. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szeptember 1-jétől indul az új iskola. Minden dolgozót átvesz az új intézmény a régi intézményből?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, a megállapodási tervezetben egyedül a tanulói jogviszony tekintetében kötöttük ki a 
jogutódlást. Ez azt jelenti, hogy akik jelenleg tanulói jogviszonyban vannak az intézménnyel, őket 
az új intézmény minden további nélkül átveszi. Eddig az intézmény világnézetileg semleges volt, 
ezt az átmenetet biztosítandó, kifutó rendszerben rögzítettük a megállapodásban, hogy a jelenleg 
tanulói jogviszonyban lévő, illetve a 9. évfolyamon tanulói jogviszonyukat a következő tanévben 
megkezdők részére a katolikus egyház világnézetéből fakadó többletfeltételeket nem támasztanak 
sem a tanulókkal, sem a szülőkkel szemben. Tehát nem kérheti, hogy valaki pl. keresztelkedjen 
meg, vagy bérmálkozzon. Ugyancsak ebben a kifutó rendszerben a hittan oktatása helyett, hogyha a 
szülő nem azonosul az intézmény világnézetével, aakor etika tantárgy választása is lehetséges. 
Mindez addig, amíg a következő évben az első évfolyamot kezdő tanulók el nem hagyják az 
intézményt. Tehát a 2013/2014-es tanévben az oktatási intézményben újonnan tanulói jogviszonyt 
létesítő gyermekek számára már a felvételi követelményekben, illetve az oktatás rendszerében is a 
katolikus egyház világnézetéből fakadó feltétel rendszer lesz. 
A munkáltatói, illetve a munkajogi jogviszonyok tekintetében az újonnan létrejövő intézmény nem 
jogutódja az önkormányzati intézménynek, így a pedagógusok szabadon eldönthetik, hogy 
kívánják-e a pedagógusi munkájukat a világnézetileg már orientált intézményben tovább folytatni, 
vagy pedig nem. Nyilvánvaló, hogy aki kimondja, hogy nem, annak a munkáltató a felmentési 
szabályok szerint felmentéssel, végkielégítéssel helyt állni köteles. Magánvéleményem az, hogy 
viszonylag kevesen fognak ezzel élni, mivel a munkájuk megmaradna ugyanabban a munkakörben, 
mivel az egyház azt mondta, hogy a pedagógusokat, amennyiben úgy döntenek, átveszik, úgy mint 
ahogy a kettes számú Általános Iskola esetében történt. 
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Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Nem közalkalmazottak lesznek, hanem a Munka Törvénykönyve fog rájuk vonatkozni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

123/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskoláról, valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskolát (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) 2012. augusztus 31. napján jogutódlás 
nélkül megszünteti, ez alól kivételt jelent a tanulói jogviszony, amely tekintetében a jogutód 
intézmény a Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.). Az erről rendelkező megszüntető okirat a határozat 
melléklete. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (megszüntető 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 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

124/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskoláról, valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. augusztus 31. napján megszűnő 
Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolának (székhely: 3000 Hatvan, 
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Bajcsy-Zs. út 6.) helyet adó, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6. szám alatti, 2605/4 helyrajzi számú 
ingatlant a rajta lévő épülettel és a jelenleg is oktatásra használt eszközökkel 2012. szeptember 1. 
napjától Együttműködési megállapodás keretében átadja a Váci Egyházmegye Ordináriusának 
(székhely: 2600 Vác, Migazzi tér 1.) annak érdekében, hogy Hatvanban, mint intézményfenntartó 
megalapítsa a Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát és 
működtesse a 2012/2013. tanévtől. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. (az átadás-átvétel lebonyolítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda, a Gazdálkodási Iroda, 
valamint a 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

125/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskoláról, valamint a Váci Egyházmegye Ordináriusával kötendő együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával (székhely: 
2600 Vác, Migazzi tér 1.), mint intézményfenntartóval a Hatvanban megalapításra kerülő és a 
2012/2013. tanévtől működő  Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 6.) kapcsolatosan határozatlan időre 
létre jövő Együttműködési megállapodást köt, amely a határozat melléklete, és egyben 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2012. május 15. (az Együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Commintment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel megkötendő szerződésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A képviselő-testület minden évben szerződést köt a COMMITMENT Zrt.-vel az úgynevezett 
taninform rendszerre vonatkozóan, ez a közoktatás ügyvitelét szolgáló program, amit a közoktatási 
intézményekre vonatkozóan kötünk meg.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

126/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.-vel 
megkötendő szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
és a COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 5-7.) 
között a Taninform elnevezésű iskolai akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó 
szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő:2012. május 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2011. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítettük az önkormányzat 2011. évi zárszámadását 
és a kapcsolódó szöveges indoklását. A könyvvizsgáló úr átvizsgálta az anyagot, és az elfogadó 
nyilatkozatát megtette. A tavalyi év nem volt könnyű év, mint likviditási gondjai voltak az 
önkormányzatnak, főleg szeptember 30-ával bezárólag. Voltak olyan nagy beruházások, amiknek a 
finanszírozását meg kellett előlegezni, és még ehhez hozzá jött az is, hogy 2010-ben az adónak a 
mértéke változott, ami kihatással volt 2011-re. Szeptemberben érkeztek be az első adóbevallások, 
így az első félévben a hitellel élni kellett, és a nyári időszakban 600 millió Ft folyószámlahitel 
igénybe lett véve. Bevételi oldalon 81%-ban, kiadási oldalon 74 %-ban teljesültek az előirányzatok. 
Az alulteljesítésnek nagy mértékben a szennyvízberuházás az oka, ugyanis 2011-ben még az 
önkormányzati költségvetés része volt a szennyvízberuházás. A teljesítéseknek a nagy része átjött 
2012-re, így a bevételeknek az a része, ami a szennyvízberuházással kapcsolatos, -úgy mint hitel és 
állami támogatás-, azok alulteljesítettek lettek. Ugyanígy a beruházásoknál is azt figyelhetjük meg, 
hogy a bevételek zömében nem teljesültek ami nagy horderejű. A zárszámadási rendelet magába 
foglalja a pénzforgalmi jelentéseket, a vagyonkimutatást és a pénzmaradvány elszámolást. A 
pénzmaradványt a 2012-es évi költségvetésbe beépítettük. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
A Lőrincivel kapcsolatos félreértéseket sikerült már rendezni? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Folyamatban van.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

127/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 
előterjesztést, valamint az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 

 
Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

128/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló 
előterjesztést, valamint az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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9. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Belső ellenőrök 
 
Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
Az önkormányzati törvény 92. § (10) bekezdése alapján az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet 
követően a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni a 
polgármester útján. Az éves jelentést a belső ellenőrzésnek a feladata elkészíteni. Ez tartalmazza, 
hogy a 2011. évben a munkatervben meghatározott 12 ellenőrzés közül 6 ellenőrzés valósult meg. 
Valamint volt két utóellenőrzésünk, az egyik az úniós forrásból elnyert pénzeszközök szabályszerű 
nyilvántartásának és elszámolásának az ellenőrzése, a másik pedig a számvevőszéki jelentés alapján 
készült intézkedési tervben megfogalmazott feladatok teljesítésének az ellenőrzése. A munkaterv 
alapján betervezett ellenőrzések közül 6 nem valósult meg, de ez azzal magyarázható, hogy volt 5 
olyan soron kívüli ellenőrzés, ami nem volt tervezve. Azok az ellenőrzések, amik kimaradtak a 
2011. évi munkatervből, azok az ideibe bekerültek. Összességében elmondható, hogy a jelentésekre, 
a jelentések megállapításaira, illetve a következtetésekre, valamint a javaslatainkra az ellenőrzött 
terület javaslatot tehetett, de elmondható, hogy elfogadták a javaslatainkat. Nem tapasztaltunk 
semmi büntető, kártérítési, vagy fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt.  
Volt 5 soron kívüli ellenőrzésünk, ebből 2 nagy volumenű. Az egyik a CAMINUS Zrt.-vel kötött 
fűtési rendszer korszerűsítésére, energiaköltség csökkentésére kötött szerződés gazdaságosságának 
ellenőrzése. Illetve a Városgazdálkodási Zrt. a közétkeztetési divíziójánál az étkezési-, térítési 
díjakból származó hátralékok kimutatásának ellenőrzése.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az a kérdésem, hogy a költségek csökkentése érdekében tett-e lépést pl. a 6-os iskola? Hogy ne 
többszörös áron vegye meg az alapanyagot, hanem a termelővel kössön szerződést? 
 
Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
Kimondottan a térítési díjak hátralékainak ellenőrzését végeztük. A térítési díjak utóellenőrzésére a 
következő hónapban kerül sor. De ha van ilyen igény, akkor lehet kérni, és soron kívüli 
ellenőrzésben tudjuk vizsgálni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez az önkormányzat hatáskörén kívül van. Ez a Zrt. döntése, üzletpolitikája lehet. Ez nem tartozik a 
belső ellenőrzésre. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ki hívja fel a figyelmét erre?  
 
dr. Veres András 
Az értékhatárra való tekintettel közbeszerzéshez kötött, és úgy tudom, hogy a Zöld Hatvan Kft.-vel 
történt a szerződéskötés, tehát helyitől, helyi termelőktől összeszedett árukat forgalmazó cégtől 
veszi ezeket a zöldségféléket.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A dolgozói jogviszony rosszul lett besorolva. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
A közalkalmazottaknak a jogviszonyával kapcsolatos kérdéseket vizsgálták a belső ellenőrök, ami a 
Kjt. hatálya alá tartozik. Itt az intézményvezetőnek a mindenkori felelőssége és kötelessége, hogy a 
törvényeknek, illetve a fenntartónak a döntései alapján legyenek a közalkalmazottak besorolva. Én 
úgy gondolom, hogy ha a belső ellenőrzés feltárt ilyen hiányosságokat, akkor az 
intézményvezetőnek kötelessége a jogszabályoknak megfelelően a rendet helyreállítani, és majd 
utóellenőrzés keretében a belső ellenőrök kimennek és megnézik, hogy milyen intézkedések 
történtek ebben a tekintetben, amennyiben elmulasztották, vagy nem történt semmi, akkor azt 
jelezni fogom a polgármester úrnak. Polgármester úr pedig, mint az egyéb munkáltatói jogkör 
gyakorlója, erre fel tudja hívni az intézmény vezetőjének figyelmét, vagy hatáskörében más 
intézkedést meg tud tenni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

129/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi éves belső 
ellenőrzési jelentéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2011. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
jóváhagyólag elfogadja. 

 

Határid ő: 2012. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
10. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló 
Megbízási szerződés megkötésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy jegyző asszonyt felhatalmazza a testület arra vonatkozóan, hogy 
külső helyszíni ellenőrzést az adóhatóság végezzen, és ehhez a helyszíni ellenőrzéshez külső céget 
kérnénk fel. Ez a külső cég a mostani könyvvizsgáló cég. Ők ilyen ellenőrzést már végeztek máshol 
is, és megfelelő szakembernek tartjuk ahhoz, hogy az adóhatóság a munkájában külsősként segíteni 
tudjanak. Ez tehát arról szól, hogy a bevallásokat nem itt helyben, hanem kint a helyszínen tudják 



 

  

20 

ellenőrizni. Ezek az úgymond feltárt adókból származó bevételek már többletbevételként 
jelentkezhetnek, ha ilyen hiányt tárnak fel. Ez a működési hiányunkat tudná csökkenteni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Természetesen az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat a 
köztisztviselőkön kívül egyéb ilyen külsős, megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyt is 
megbízzon. Amiért a testület elé kerül, az a díjazás vonzata. Van egy fix díj, ezt beterveztük a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, tehát e fölött én rendelkezhetek, és rendelkezni is fogok. 
Azonban van a sikerdíj része, ami a megállapított, és nem vitatott, illetve ha vitatott, de jogerősen 
másodfokon, vagy bírósági döntéshozatal útján megállapított adóhiánynak a 15 %-ára jogosult. 
Azért került a bizottság, illetve majd a képviselő-testület elé, mert a képviselő-testület egy olyan 
kötelezettségvállalására ad nekem felhatalmazást, ami a költségvetési rendeletnek a jelen 
állapotából nem fakad, tehát én így a testület felhatalmazása nélkül nem vállalhatnám.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nyilvánvaló, hogy ilyen jellegű munkánál nem célszerű ragaszkodni ahhoz, hogy hatvani cég 
végezze. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, az előterjesztés megírása előtt mérlegeltünk minden szempontot, többek között az SzMSz-ben 
előírt három árajánlat bekérését is. De ez a munka annyira bizalmi jellegű, annyira magas 
végzettséget, illetve hozzáértést igénylő feladat, hogy úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi 
könyvvizsgáló céggel az eddigi nagyon pozitív tapasztalatok alapján velük szeretnénk megkötni a 
szerződést.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

130/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzésére irányuló Megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy 
Hatvan város illetékességi területén ideiglenes vagy állandó jelleggel vállalkozói tevékenységet 
folytató magánszemélyek, és társaságok önkormányzati adóhatósági hatáskörbe tartozó 
adókötelezettségének teljesítésére irányuló ellenőrzésre vonatkozóan a GMB Holding Pénzügyi 
Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u.1./a II/1.) a mellékelt megbízási 
szerződést megkösse. 
 
Határid ő:   2012. május 30. (szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város jegyzője Gazdálkodási Iroda útján 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
5 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet. 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
dr. Veres András 
A Kft. jegyzett tőkéje rendkívül csekély összegben lett meghatározva, és folyamatosan merülnek fel 
olyan igazolt és későbbiekben elszámolandó költségek, amelyek a nem létező költségvetését 
terhelik. Az előző hónapokban az őrzés-védésre kapott a cég 6 millió Ft-ot, de ezt célhoz kötötten. 
Viszont felmerült egy újabb olyan 1 millió Ft-os kötelezettség, amit a cégnek fedeznie kell, és ez a 
pályázati tevékenységben résztvevő céggel megkötött szerződésből eredő kötelezettség. 
Megszüntetésre került az EuróRaptor Kft.-vel a megbízási szerződés, de felmerültek olyan 
költségeki, amelyeket jogosan követelhet a cég. A Polgári Törvénykönyv szerint bármikor 
megszüntethető az ilyen típusú jogviszony, de a jogosult igényt tarthat a költségének a 
megtérítésére. Ez a napirendi pont azt a célt szolgálja, hogy az önkormányzat a tulajdonát képező 
cég részére tagi kölcsönt biztosít annak érdekében, hogy ezen követelésnek a cég eleget tudjon 
tenni. Ez a pénz a pályázat elbírálását követően, igazolt költség címen elszámolható lesz. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

131/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa 1.270.000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt akként, hogy a teljes összeget 2012. május 
15. napjáig átutalja a társaság bankszámlájára – tagi kölcsön jogcímén – a 2012. március 30. napján 
kelt és az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozóval 
megkötött vállalkozási szerződést megszüntető okirat 4./ pontjában foglaltak szerint a vállalkozó 
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feladatra való felkészülése során végzett szakmai előkészítő munkái ellenértékének megfizetése 
céljából a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: A projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg 
rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb 2013. december 31. napja. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület a kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó 
szerződés módosításához kapcsolódó nyilatkozatról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A Balassi Bálint út 3. sz. alatti ingatlannal kapcsolatosan Hatvan Város Önkormányzata 2005-ben 
az akkori vagyont kezelő Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött egy ingyenes tulajdonba adásra 
vonatkozó szerződést, melyre vonatkozóan a múlt év májusában született egy nyilatkozat a testület 
részéről, mert az eredeti szerződésben óvodai elhelyezés és a Vöröskereszt céljára volt megjelölve 
az épület hasznosítása, azonban a kistérség van elhelyezve az ingatlanban. Ennek a kiegészítését 
kérte az MNV Zrt., amelyben nyilatkozni kell arról, hogy a képviselő-testület a későbbiekben mire 
szeretné az épületet felhasználni, és mi a jogszabályi háttere ennek. A jogszabályi háttere az 
önkormányzati törvény, és az önkormányzat a későbbiekben is a kistérség részére szeretné az 
épületet átadni. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A járásokkal a kistérségi társulás megszűnik? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem szűnik meg, mert teljesen más a hatáskör. A járási hivatal az önkormányzatnál jelenleg 
meglévő államigazgatási hatósági köröket fogja magába foglalni. A kistérség megszüntetéséről 
nincs szó. A koordináció az önkormányzatok együttműködésén alapuló társulás létrehozásában 
szervező szerepet betöltő vidékfejlesztő funkciója van a kistérségnek. Jelen állás szerint megmarad. 
Tehát ezt a kettőt külön kell választani, nyilvánvaló, hogy a területi lefedettsége a mi esetünkben 
ugyanaz. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szerintem be fog olvadni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem biztos, hogy be fog olvadni. Más a funkciója. A járási hivatal kimondottan hatósági jellegű 
feladatokat lát majd el, a kormányhivatalnak egy kihelyezett szerve lesz. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
A kistérség hová tartozik?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A kistérség az egy társulás, ahol Hatvan a gesztor. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Ha több önkormányzatnak van olyan célja, amit közösen szeretnének megvalósítani, és ez nem 
törvényi kötelezettség, akkor azt egy kistérségi társulás ezt összefogja. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A kistérségi társulásnak az a lényege, hogy bizonyos feladatokat hatékonyabban, gazdaságosabban, 
ésszerűbben együtt végezzenek az önkormányzatok. Területileg lefedi, de teljesen különböző. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

132/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba 
adására vonatkozó szerződés módosításához kapcsolódó nyilatkozatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Hatvan Város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1133 
Budapest, Pozsonyi út 56.), mint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság jogutódja között a hatvani 2980 
hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Balassi Bálint. út 3. szám alatti ingatlan ingyenes tulajdonba 
adására vonatkozóan megkötött szerződéshez kapcsolódóan az előterjesztés mellékletét képező 
nyilatkozatot megtegye.  
 
Határid ő: 2012. április 30. (nyilatkozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A múlt év folyamán belekerült a rendeletbe a csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, és rögzítésre 
került, hogy az áteresz kapubejárónál nem lehet 300 mm átmérőjűnél kisebb. Azonban vannak 
olyan utcák, ahol nem lehet elhelyezni a 300 mm átmérőjűt, csak 200 mm-eset, ezért ezt a függelék 
tartalmazza majd ezeket. Emellett a csapadékvíz elvezetését akadályozó áteresz csatorna szakasz 
fogalma pontosításra került, hogy ez mindenkinek egyértelművé válljon. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezek szerint minden kapubejárónál kellene áteresznek lennie? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Igen. Azokban az utcákban, amik nincsenek a függelékben feltüntetve, ott minimum 300 mm-es 
átmérőjű átereszt kell elhelyezni, a függelékben lévő utcákban minimum 200 mm átmérőjű 
átereszeket kell elhelyezni. Engedélyeket kellene kérni az ingatlan tulajdonosának az áteresz 
elhelyezéséhez, mert a Műszaki Irodának kellene a fenékmélységet meghatározni, illetve a 
tulajdonosnak tisztítani kellene. Ebből most van is folyamatban egy ügy a Damjanich utcában. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem biztos, hogy jó ez, hogy csak ezekben az utcákban, mert én ismerek olyan utcákat, ahol az 
utcán belül is van különbség. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Azért van függelékben, hogy ezt folyamatosan változtatni tudjuk, mert nem tudtuk még az egész 
városban felmérni, hogy melyek ezek az utcák. Az a baj, hogy nincs az egész várost átfogó 
csapadékcsatorna tervünk. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Azért nehéz a probléma, mert két úton is lehet kezelni a problémát. Azt mondja a jogszabály, hogy 
az út része az árok. Ha útként kezeljük, akkor azt mondja a jogszabály, hogy az önkormányzat 
felszólítja az ingatlan tulajdonost, aki ha nem tesz eleget, akkor a közlekedési hatósághoz kell 
forduljon, aki kötelez bizonyos munkák elvégzésére. A közlekedési hatóság részéről eljáró 
ügyintéző azt mondta, hogy már majdnem azt hitte, hogy ezt neki kell megoldani, pedig azon 
voltak, hogy mi alapján tudnak kibújni ez alapján. Utána azt mondta, hogy ha az önkormányzat 
mindent megtesz, akkor újra megkereshetjük. Ez van folyamatban, mert hoztunk egy végzést, 
amiben felhívtuk, hogy 20 napon belül szüntesse meg pl. az árok lefedést, amiben se árok, se 
tisztító akna, semmi nincsen. Ha ennek nem tesz eleget, akkor újra felkereshetjük a közlekedési 
hatóságot, hogy a hatáskörébe tartozó intézkedést tegye meg.  
A másik út, hogy ha a vízügyi törvényből indulunk ki, akkor ez egy vízügyi létesítmény. Itt hasonló 
a helyzet, hogy egy engedély nélkül megépített, a vízelvezetést akadályozó módon kiépített 
létesítmény megszüntetésére a KDV-t kellene megkeresnünk. Itt ugyanúgy felszólítjuk, és ha nem 
tesz eleget, akkor megtehetjük, hogy a KDV-hez fordulunk, aki törvény szerint kötelezhet. Ez 
precedens értékű, mert ha valamelyik hatóságnak sikerül elérni, hogy a jogszabályban foglaltaknak 
eleget téve kötelezzen, akkor innentől kezdve a városban ezeket a problémás helyeket fel tudnánk 
számolni. Azért igyekszünk, hogy jogszerű legyen, mert félünk attól, hogy ha mi fordított 
helyzetben feltörjük, akkor ne szaladjunk bele a bíróságon, hogy a tulajdonosnak kárt okoztunk. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

133/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A Magyar Máltai Szeretszolgálat részéről Abonyi Tünde kérelmet terjesztett elő az önkormányzat 
felé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Nagytelek út 1/a. szám alatt lévő Gondviselés 
Házának külső homlokzatát szeretnék felújítani, illetve szeretnének egy mobil garázst elhelyezni a 
saját költségükön. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

134/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület részére az önkormányzat és az egyesület szerződése alapján a 
szeretetszolgálat használatában álló, hajléktalanok ellátását szolgáló hatvani 1660/34 hrsz.-ú, 
természetben Hatvan, Nagytelek út 1/A. szám alatti ingatlanon álló Gondviselés Háza épületének 
külső tatarozásához, valamint egy mobil garázs építéséhez azzal, hogy a beruházások tulajdonjogot 
nem keletkeztetnek. 
A képviselő-testület felhívja az egyesület figyelmét, hogy a beruházások során be kell tartani a 
hatályos építésügyi és egyéb jogszabályokat. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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15. napirend 
Előterjesztés tervezési szerződés megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város Önkormányzata és Hoffman József között 
létrejött egy tervezői szerződés a Bajcsy Zs. úti „Bosch óvoda” bővítésének tervezési munkáira 
vonatkozóan, azonban ez a tervezői feladat meghiúsult, mert ahogy elkezdődtek a tervezési 
munkálatok, elkészítette a költségvetést a tervező, kiderült, hogy irreálisan magasak a kivitelezési 
költségek. Sőt korábban született döntés a szomszédos ingatlannal kapcsolatban, a tárgyalások 
megkezdéséről, és még egy másik ingatlan is szükséges lett volna a bővítéshez, mert a 
gyereklétszám miatti szabványok szerinti területnagyság csak így lett volna biztosítható. Ezért ez a 
beruházás meg fog hiúsulni, így a tervezés is. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

135/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tervezési szerződés megszüntetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megszünteti Hoffman József (székhely: 3000 
Hatvan, Apafi u. 8.) tervezővel a Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájának bővítésére 
vonatkozó tervezői szerződést jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezői szerződést megszüntető 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (a tervezői szerződés megszüntetésének aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Evangélikus Egyházközség támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Az evangélikus templomnak, mely az Újvilág utcában található, a nyílászáró szerkezetei nagyon 
rossz állapotban vannak. Ezek a nyílászáró szerkezetek a háború után lettek kicserélve, akkor sem 
tökéletes műszaki állapotúra. 2 millió Ft lenne az ablakok cseréje, melyhez 500 ezer Ft támogatás 
nyújtását javasolja polgármester úr a bizottságnak és a testületnek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 

136/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Evangélikus Egyházközség támogatásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 500 ezer Ft vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatást nyújt a Hatvani Evangélikus Egyházközség részére (székhely: 3000 Hatvan, Úttörő u. 
5.) az evangélikus templom homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez jelen határozat mellékletét 
képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. május 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetőséget nyújt a képviselő-testület részére, hogy a 
kormány ajánlásának figyelembe vételével, a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet 
rendelhet el. Tavalyi évben már megtörtént az egyszeri alkalomra szóló igazgatási szünet 
elrendelése, az ebből leszűrt tapasztalatok azt mutatták, hogy kevesebb volt az a szabadság így, amit 
áthoztak erre az évre a munkatársak. A kormány ajánlását is figyelembe véve mindenképpen 
indokolt erre nézve egy önkormányzati rendelet megalkotása, amely az előterjesztés mellékletét 
képezi.  
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Rodek Antal bizottsági tag 
Úgy, mint a bíróságon? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, azzal a különbséggel, hogy a bíróságok olyankor teljesen leállnak, itt viszont a lakossági 
érdekeket figyelembe véve, ügyeleti rendben működik a hivatal. Tehát minden területen elérhető 
ügyintéző, de ez a kapacitásnak a 15-20 %-a egy időben. 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

137/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Egy módosító indítványt terjesztek elő, melyet dr. Paronai Richárd irodavezető részletesen elmond. 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Ezen rendelet megalkotását az indokolja, hogy április 15-e óta szabálysértést csak törvényben lehet 
meghatározni. A szabálysértésekről szóló törvény meghatározza, hogy május végéig hatályon kívül 
kell helyezni az önkormányzatoknak a szabálysértésekről szóló rendeleteit. Ugyanakkor lehetőséget 
ad az új önkormányzati törvény arra, hogy az ún. tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat 
alkosson az önkormányzat, és ez alapján szankcionálja azokat a magatartásokat, amelyeket nem 
kötnek magasabb szintű jogszabályok, de helyileg indokolt a szabályozásuk. Erre nézve került 
megalkotásra a rendelet ami lényegében átveszi a szabálysértési tényállásokat. Ez az átvétel olyan jól 
sikerült, hogy benne maradt az a szó, hogy „szabálysértés elkövetőivel” szemben, a „tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartást elkövetővel” szemben helyett, tehát erre nézve a rendelettervezet 
szövegében módosító indítványt szükséges tenni. Lényeges, hogy 150 ezer Ft bírság kiszabására is 
lehetőség lesz. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Amikor az előterjesztést készítettük, felmerült a kérdés, hogy generális jelleggel belekerüljön-e a 
bírságok mértéke, és a cselekmények felsorolása. Arra jutottunk, hogy várunk egy kicsit, hogy ha 
szükségesség válik, akkor az egyes tényállások mellé bevezetjük a már differenciált bírságokat. Most 
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úgy van, hogy 150 ezer Ft-ig terjedhet. Elég széles a skála. A végrehajtás során figyelemmel kell 
lenni a társadalomra való veszélyességre is. 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Azért is fontos amit jegyző asszony mond, mert még múlt héten úgy volt, hogy az elbírálás a 
polgármester hatáskörébe fog tartozni,  de módosították a törvényt, és most jegyzői hatáskörbe 
tartozik. Van olyan önkormányzat, aki már megalkotta a rendeletet, de emiatt módosítania kell. Nincs 
kizárva, hogy más rendeletek módosítása miatt többször kell ehhez a rendelethez is hozzányúlni.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Sok helyen probléma, hogy a szomszédok zavarják a másikat, hangoskodnak a szórakozóhelyek 
környékén. Úgy gondolom, hogy ez kirívóan közösség ellenes magatartás, ezért hiányolom ebből a 
rendeletből. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A szomszédok egymás közötti vitáját a birtokvédelmi eljárás keretében kell lefolytatni, amit 
magasabb szintű jogszabály szabályoz, tehát az önkormányzati rendelet nem mondhat neki ellen. A 
hangoskodás a szabálysértési tényállásként szerepel. Jelenleg a kormányhivatal, január 1-től a járási 
hivatal fogja ezt kezelni. Amikor valaki hangoskodik, vagy rombol, az pedig garázdaság. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

138/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
“A Jogi és Ellenőrzési Bizottság a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztéshez az alábbi  

 
m ó d o s í t ó     i n d í t v á n y t  

teszi: 
 
A Rendelettervezet szövegében a 5. § (2), 6. § (2), 8. § (2), 9. § (2), 10. § (2), 11. § (2), 13. § (2), 14. 

§ (2) bekezdésében a "szabálysértés elkövetőjével szemben" szövegrész helyébe "a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben" szövegrész lépjen. 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítvány figyelembe vételével a rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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139/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet - a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével - a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
19. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 
valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A Polgármesteri Hivatal előtti Kossuth téren mindig fel kell legyen húzva Magyarország zászlója, 
erről szól a rendelet módosítása. 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

140/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és 
használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról 
szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
20. napirend 
Előterjesztés Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Eddig az önkormányzatnak nem volt ilyen rendelete, de számos önkormányzat már alkotott ilyet. A 
rendeletben felsorolt, Hatvanhoz köthető településrészek neveiben található Hatvannak a neve, ezek 
bármilyen toldalékos formában való használata, ide értve a domain név használatát is, bármilyen 
módon való leírása a képviselő-testület engedélyéhez kötött. Szabályozásra kerül az is, akik már 
használnak ilyen nevet, engedély nélkül, de nyilvánvalóan a rendelet alapján eddig nem is kellett 
engedélyt kérni, azok augusztus 1-jéig tehetik meg ezt. Július 31-ig kell engedély kérelmet 
benyújtaniuk a Jegyzői Irodán keresztül a képviselő-testületnek, az ellenőrzés pedig a polgármester 
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úr hatáskörébe fog tartozni. Az ügyviteli feladatokat a Jegyzői Iroda látja el. A rendelet bizonyos 
szempontból megszegői ellen az előzőekben megszavazott kirívóan közösségellenes magatartások 
között is le lett fektetve 4 ezzel kapcsolatos szabály.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

141/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város és településrészei nevének használatáról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
21. napirend 
Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A CBA-val kíván az önkormányzat megállapodni szociális vásárlási kedvezmények nyújtásáról. 
Ennek előzménye, hogy már a TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-
vel az önkormányzat szerződést kötött, amely arra vonatkozik, hogy a szociális rendeletben foglalt 
szociális vásárlási kedvezményeket a TISZK az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségben 
kialakított élelmiszer jellegű vegyes boltjában már nyújtja. Ez a vegyesbolt Újhatvanban van a 
Bezerédi úton, és elég kicsi. A lakosság részére a kibocsájtott kártyák száma 1000 db felett van, tehát 
ennyien rendelkeznek szociális vásárlásra jogosító kártyával a városban, tehát igény mutatkozott 
arra, hogy Óhatvanban is kialakítsunk ilyen helyet. Egy új üzlet kialakítása és a TISZK-nek a 
közoktatás átszervezéséből fakadó bizonytalan jövője miatt úgy gondoltuk, hogy egy gazdasági 
társasággal, egy vállalkozással érdemes ezt megkötni. Többfelé elindultak a tárgyalások, a 
legegyüttműködőbb erre a Palóc Nagykereskedelmi Kft. volt, aki a CBA üzleteket üzemelteti. Velük 
kötünk megállapodást. Nyilvánvalóan a TISZK a szakképzési hozzájárulásból finanszírozza az üzlet 
működését, ezért a vásárlási kedvezmények kompenzálására nem kell az önkormányzatnak plusz 
forrást biztosítani. A CBA azonban szakképzési hozzájárulást nem, illetve nem kimondottan ilyen 
nagyságrendben kap, ezért a kompenzáció meg kell hogy történjen az önkormányzat részéről a CBA 
felé. Ez azt jelenti, hogy a megállapodásban rögzítettek szerint az informatikai elszámolás alapjául 
lefektettük azt a terméklistát, amely terméklista körében ők egy időben egy fajta termékre biztosítják 
a szociális rendeletben megállapított szociális kedvezményt, és minden hó 5. napjáig az informatikai 
rendszer által rögzített adatok alapján a CBA az önkormányzattal elszámol. Költségvetési fedezete 
10 millió Ft, ami ebben az évben betervezésre került. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 



 

  

32 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

142/2012. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló 
megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 10., és Hatvan, 
Grassalkovich út 7-11. szám alatt működő, a Palóc Nagykereskedelmi Kft. (3100 Salgótarján Ipari 
Park, Park út 9.) által üzemeletetett élelmiszer jellegű vegyes üzletekben a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozott szociális vásárlási 
kedvezmény nyújtásáról szóló együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. április 27. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


