
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 1230órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 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 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan van távol: 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes  
  Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
271/2012. (IX. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. 
szeptember 12-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 Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

 Előadó: dr. Veres András 
 

2. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
 

3. Előterjesztés adományozási megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
 



 

  

2 

4. Előterjesztés a térítési díj és a tandíj összege megállapításáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 

 
5. Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 

43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó a 4-5. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület határozott arról, hogy a környező 
településekkel társulást kíván létrehozni, melynek célja a települési szilárd hulladék összegyűjtése és 
elhelyezése. Időközben 1-2 település álláspontja megváltozott, illetve megszülettek az erre 
vonatkozó képviselő-testületi döntések. Ezek szerint Lőrinci Város Önkormányzat nem akar, Ecséd 
Község Önkormányzata pedig nem tud csatlakozni ehhez a társuláshoz. Ezért kell a már elfogadott 
társulási megállapodást módosítani aszerint, hogy az alapító tagok közül Ecséd Község 
Önkormányzata és Lőrinci Város Önkormányzata törlésre kerül, illetve a társulás 
felügyelőbizottságában Lőrinci Város Önkormányzata helyett Petőfibánya Község Önkormányzata 
kerül feltüntetésre. A határozat mellékletét képezi a most előterjesztett módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Támogatni tudom. Lőrinciről lehet tudni, hogy miért nem csatlakozik? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Lőrincinek a Városgazdálkodási cége látja el a települési szilárd hulladék összegyűjtését és 
elhelyezését. Ők ezt a rendszert fenn kívánják tartani. Nem akartak ehhez a kistérségi rendszerhez 
tartozni. Ecséd pedig szintén elégedett a szolgáltatójával, és közbeszerzési eljárásban megkötött 
szerződés köti még két évig. 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
272/2012. (IX. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 545/2012. (VIII. 30.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. A határozat mellékletét képező, Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulás megállapodás) 
bevezető részében az „Alapítók neve, székhelye” alcím alatt törlésre kerül Ecséd Község 
Önkormányzata és Lőrinci Város Önkormányzata. 

2. A határozat mellékletét képező társulás megállapodás VIII/3. „Felügyelőbizottság” pontjában 
törlésre kerül Lőrinci Város Önkormányzata, és helyette Petőfibánya Község Önkormányzata 
kerül fentüntetésre. 

 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
társulási megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 13. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az FC Hatvan vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogatást kérjen, mivel 
működési hiányuk volt. Emiatt nem biztosított, hogy az őszi szezont az ott levő egyesületekkel meg 
tudják oldani. Az önkormányzat 8 millió Ft támogatást ad, reméljük így biztosított lesz az őszi 
szezon. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ők 11 millió Ft támogatást kértek tudomásom szerint.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem, 15 millió Ft igényük lett volna. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Összébb húzzák a nadrágszíjat. Támogatni tudom, mert mindig probléma volt az FC Hatvannal, 
mindig támogatni kellett a városnak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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273/2012. (IX. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) 
között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő 11.000.000,- Ft, azaz Tizenegymillió 
forint támogatási összeg 2012. szeptember 12. napjával 19.000.000,- Ft, azaz Tizenkilencmillió 
forint támogatási összegre módosuljon. 
A 8.000.000,- Ft többlettámogatás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a  működési hiány terhére biztosított. 
A többlettámogatás átadása szeptember, október, november, december hónapokra egyenlő 
részletekben történik. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 12.  
      Minden hónap 15. napja  (támogatás részleteiben történő utalására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
274/2012. (IX. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel 
a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 12. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés adományozási megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Hatvan Város Önkormányzata a térfigyelő kamera rendszert egy évvel ezelőtt építette ki. Különféle 
eszközök kerültek elhelyezésre a rendőrség ügyeletén is, olyan okból, hogy a rendőrség a közterület-
felügyelő jelzése alapján a közterületen észlelt eseményre oda tudjon figyelni. Itt monitorokról, 
szünetmentes tápegységekről, és az ehhez szükséges technikai eszközökről van szó. A rendőrség 
belső szabályzata szerint – ez egy belügyminiszteri utasítás -, csak olyan eszközöket tarthatnak a 
birtokukban, amit megfelelő formában, úgynevezett adományozási szerződéssel részükre átadtunk. 
Ezek az eszközök már több mint egy éve a birtokukban vannak, azonban ezt ők kérték. Nem 
tulajdonba adásról, hanem tartós használatba adásról van szó. Miután a polgármester úr ezt az 
adományozási szerződést aláírta, felmerült annak a kérdése, hogy a rendőrségi ügyelet 
központosítása miatt lesz-e itt a hatvani kapitányságon olyan megfelelő ember, aki ezt nézi. De 
rendőrkapitány úr biztosított róla, hogy ezután is lesz olyan ember, aki a közterület-felügyelő jelzése 
alapján erre a monitorra oda tud nézni, csak most már nem ügyeletes tiszt, hanem váltó tiszt lesz a 
neve. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én javasolni szeretném a jövő évi költségvetéshez kapcsolódóan, hogy adjunk a rendőrség részére 1-
2 kamerát, melyet maguknál tudnak hordani, és ezekkel bizonyítani tudják a bűncselekményt, vagy 
szabálysértést, vagy bármit, amit elkövetnek. Jelenleg nincs semmi eszköz a kezükben, amivel 
bizonyítani tudnák a dolgokat. 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
275/2012. (IX. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az adományozási megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez tartozó új 
technikai eszközök a Hatvani Rendőrkapitányság részére adományként tartós használatba adásba 
kerültek, melyről a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (3300 Eger, Eszterházy tér 2., adószám: 
15720725-2-51, képviselő: dr. Széchy Zsolt r.alezredes megbízott főkapitány) és Hatvan Város 
Önkormányzata között a határozat mellékletét képező megállapodás készült, melyet Hatvan város 
polgármestere aláírt.  
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Határid ő: 2012. szeptember 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a térítési díj és a tandíj összege megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A köznevelési törvény végrehajtási rendelete rendelkezik a köznevelési intézmények térítésmentesen, 
valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatairól. Ezen rendelkezéseket a 
2012/2013-as tanévtől kell alkalmazni, ennek megfelelően szükségessé vált ezeknek az átvezetése a 
rendeletben. Azonban ez olyan mértékben megváltoztatná a helyi rendeletet, hogy indokolttá vált egy 
új rendelet megalkotása, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ez a főiskolákra, egyetemekre vonatkozik? 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Nem. Ez a saját fenntartású intézményekre vonatkozik. Azt kell felmérni, hogy mi az, ami térítés 
vagy tandíj ellenében biztosítható. A rendelet szól arról, hogy tanulmányi eredmény alapján, illetve 
szociális alapon csökkenthető a díj mértéke. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A gyakorlatban nem nagy tömeget érint. Ilyen a DISZI-nél fordulhat elő, ahol másodszakmások is 
vannak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
276/2012. (IX. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében a térítési díj és a tandíj összege megállapításáról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
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dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Három ok miatt szükséges a rendeletet módosítani. Az egyik, hogy a gazdasági szféra mellet vegyük 
figyelembe az önkormányzati és az állami szervek által nyújtott közszolgáltatás keretében fellépő 
igényeket. A másik oka, hogy a 3,9 átlag tanulmányi eredményt 3,0 átlagra mérsékeljük. A harmadik 
ok pedig, hogy minél több szakterületen tanuló hallgatókat támogasson az önkormányzat. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
277/2012. (IX. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal 
történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
 
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. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


