
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. szeptember 24-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
   Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
278/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. 
szeptember 24-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 víziközművek bérletére-üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

2. Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetről szóló 6/2008. 
(II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008 (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 

 
4. Előterjesztés az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közötti 

pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodásról 
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5. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő gépjárműre megkötött 

üzemben tartási szerződés utólagos jóváhagyásáról 
 

6. Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
javadalmazási szabályzatának módosításáról 

 Előadó a 4-6. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

7. Előterjesztés főigazgatói kinevezés támogatásáról 
 Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 

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

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

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

10. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő az 1-10. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó a 8-10. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés víziközművek bérletére-üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A két szerződő fél 90 napos határidőt határozott meg arra, hogy az üzemeltetésre átadandó vízművek 
tételes listáját tartalmazó 3.sz. mellékletet feltöltse tartalommal. Ezt kellene módosítani 120 napra, 
mivel október 16-ig ez a folyamat nem fog lezárulni. Igazából holnap kezdődnek érdemben az ezzel 
kapcsolatos munkák. Hol az egyik fél, hol a másik fél volt a nyáron szabadságon. Polgármester úr 
kijelölt egy 3 fős munkacsoportot, a Heves Megyei Vízmű Zrt. részéről is megtörtént ez.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
279/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a víziközművek bérletére-üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés 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 „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális 
Víziközmű Üzemeltető Kft.-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65.) 2012. július 13-án megkötött 
víziközművekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést a jelen határozat mellékletét képező 
okirat szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetről szóló 6/2008. (II. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Technikai jellegű változtatásról van szó. Az 5. sz. mellékletben az intézmények új nevei lettek 
átvezetve. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem szorosan ehhez a napirendhez tartozik, de olyan ritkán kerül ez napirendre. Mennyire tud róla 
az önkormányzat, hogy nem minden intézmény viszi egyformán, szervezetten iskolafogászatra a 
gyerekeket? Van amelyik intézmény viszi, van amelyik nem viszi. Tudom, hogy nem kellemes a 
fogorvos, viszont ha gyerekkorban elromlanak a fogak, akkor később nagy gond lehet, illetve ha nem 
szokja meg a gyerek, abból is. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ha van rá valami mód, akkor utána 
kellene nézni, hogy az intézmények hogyan szabályozzák ezt, betartják-e. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az oktatási referens utána fog kérdezni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
280/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetről szóló 6/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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3. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008 (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A múlt hónapban a képviselő-testület törölte az ápolási díj méltányosságra vonatkozó rendelkezésit a 
rendeletből. Ezt pótolandó olyan havi rendszeres ellátás bevezetésére tennénk javaslatot, ami kicsit 
kiváltja ezt a fajta ellátást. Ha valakinek a házastársa, élettársa, gyermeke súlyos fogyatékosságban 
szenved, illetve az eltartójának, gondozójának jövedelem kiesése jelentkezik, akkor ezt a fajta 
ellátást javasoljuk bevezetni, hat hónapon keresztül, havi rendszerességgel.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Kérdésem, hogy ez alkalmankénti? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Az alkalmankénti segély az eddig is benne volt a rendeletben. Ez havi rendszerességgel nyújtott 
segély. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az alkalmankénti segélynek a maximum összege 15000 Ft lehet egy évben. A 6 hónapon át 
folyósítandó rendszeres támogatás kb. 5500 Ft/hó lenne? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Igen. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
281/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az önállóan működő költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közötti 
pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az államháztartási törvény és annak végrehajtási utasítása megváltozott 2012. január 1-jétől. 2011-
ben már elfogadásra került egy ilyen megállapodás a képviselő-testület által, ennek felülvizsgálata 
történik meg. Az intézmények is véleményezték. A hivatal és az intézmények közötti 
munkamegosztás rendjét tartalmazza ez a megállapodás. Egy keretmegállapodás formájában lenne 
elfogadva, hogy amennyiben egy új intézmény jönne létre, esetleges összevonás miatt, akkor az 
elkövetkező változásokat is jobban tudnánk követni. Jelenleg is így megy, csak még a törvényi 
változásokat is jobban követjük ebben a megállapodásban. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
282/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önállóan működő költségvetési szervek és a 
Polgármesteri Hivatal közötti pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező - az önállóan 
működő költségvetési szervek és Hatvan Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és 
gazdálkodó szerv között a pénzügyi-gazdasági feladatok, munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjéről szóló keretmegállapodás tervezetet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az intézményvezetőket a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. október 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő gépjárműre megkötött 
üzemben tartási szerződés utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az elmúlt havi rendes ülésen a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel az 
önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött a települési szilárd hulladék elszállítására,  és 
ártalmatlanításra. Ahhoz, hogy a Zrt. el tudjon indulni ezzel a közszolgáltatási feladattal, technikai 
eszközökre volt szüksége, ennek egy kicsi részét adta az önkormányzat. Az önkormányzat 
tulajdonában van egy kukásautó. Ezt a kukásautót az eddigi közszolgáltatást ellátó Bio-Pannónia 
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használta, és mivel a Zrt. elkezdte ezt a tevékenységét, a Bio-Pannóniával megszüntettük az 
üzembentartási szerződést, a Zrt.-vel pedig újra megkötöttük. A feladat folyamatos ellátása 
érdekében nem volt alkalmunk megvárni a képviselő-testület ülését, ezért utólagos jóváhagyásra 
beterjesztjük, mivel vagyonnal való rendelkezésről van szó. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
283/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
gépjárműre megkötött üzemben tartási szerződés utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló IVECO 180H24 típusú JRP-876 forgalmi rendszámú 
(alvázszáma: ZCFA1TJ0202444551, motorszáma: F4AE0680BC13400153789, forgalmi engedély 
száma: EL33204) gépjárműre vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező, határozatlan időre 
szóló szerződést, mely alapján havonta  bruttó 12.700,-Ft, azaz Tizenkettőezer hétszáz forint bérleti 
díj megfizetése ellenében gépjármű a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszám: 10-10-020250, adószám:14551420-2-
10;) használatába és üzemeltetésébe átadásra került.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. a járművet illetően a járműnyilvántartásba magát 
üzembentartóként bejegyeztesse azzal, hogy mindez nem érinti a jármű tulajdonjogát.  
 
Határid ő: 2012.szeptember 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási 
szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A javadalmazási szabályzatot a múlt testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület a gazdasági 
társaságok számára. Ezen testületi ülésen felmerült, hogy a prémiumcsökkentő tényezők módosultak. 
Mivel voltak olyan elemek, amelyek kicsit kifogásolhatóak voltak Oroszlán Lajosné képviselő 
asszony szerint, ezért ezek kikerültek. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én egyetértek azzal, hogy aki jól dolgozik és tényleg teljesítményt nyújt, az prémiumot kapjon. Ezzel 
a módosítással egyetértek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
284/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról szóló 554/2012. (VIII. 30.) számú határozatát 
módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés főigazgatói kinevezés támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet működtető nonprofit közhasznú Kft. idén május 1-
jétől állami fenntartás alá került. A törvény értelmében az állami működtetést végrehajtó GYEMSZI - 
ami egy központi intézmény-, kiírta a főigazgatói álláspályázatokat a fenntartása alá kerülő 
kórházakra. A jogszabály úgy szól, hogy az önkormányzatnak a hozzájárulása, támogató nyilatkozata 
szükséges a főigazgatóvá való kinevezéshez. Dr. Stankovics Éva, aki eddig az önkormányzati 
tulajdonú Kft. gazdasági és jogi ügyvezetői tisztségét látta el, beadta a pályázatát. Úgy tűnik, hogy a 
GYEMSZI is támogatja, és kéri az önkormányzat képviselő-testületének a hozzájárulását az ő 
kinevezéséhez. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Micsoda demokrácia! Az önkormányzat véleményezze a teljesen állami tulajdonban lévő intézmény 
vezetőjét. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jó, hogy mondta jegyző asszony, hogy jogszabály írja elő, mert az előterjesztés olvasásakor felmerült 
bennem, hogy semmi közünk hozzá. Legalább ezt már tudom. Az itteni beosztásával párhuzamosan 
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végzi, vagy innen elmegy? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem megy sehová, a kórháznak lesz az igazgatója. Eddig ügyvezető volt, átalakul az intézmény, és ő 
lesz a főigazgató. Itt nincs lehetőség kettős vezetésre, mint régen a gazdasági társaságnál. 
 
 
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 nélkül, és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
285/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a főigazgatói kinevezés támogatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja dr. Stankovics Éva az Albert 
Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság gazdasági és jogi ügyekért felelős ügyvezető igazgatójának pályázatát az  
intézmény főigazgatói munkakörének elnyeréséhez. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A rendelet módosítása a Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű kitüntetés miatt indokolt. Eddig csak 
hatvani állandó lakóhellyel rendelkező személy kaphatta meg, ami talán méltánytalan azokkal 
szemben, akik nem rendelkeznek hatvani lakóhellyel, de az egyéb feltételeknek megfelelnek, tehát 
munkájukat eredményesen, kiemelkedő színvonalon végzik. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével is szükséges a rendelet módosítása. Ennek 
megfelelően szeptember 15-éig lehetett javaslatot tenni, és hogy már ezeket a rendelkezéseket idén 
tudjuk alkalmazni, október 15-re módosulna a javaslatok leadási határideje. Egyébként is a díj 
decemberben kerül átadásra. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
286/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek 
alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Két ok miatt szükséges a rendelet módosítása. Egyrészt a nehéz helyzetbe került lakáshitellel 
rendelkező állampolgárok érdekében történő bérbeadás szabályaira, másrészt a lakáscélú és nem 
lakáscélú helyiségek elidegenítésére vonatkozó szabályokra tekintettel, melyet tartalmaz az 
előterjesztés melléklete. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mennyien voltak Hatvanban akiknek az ingatlanát árverezték? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Egyszer már kértünk erre vonatkozó adatokat az OTP-től, mivel a környéken ő volt a legnagyobb 
lakáscélú hitelező abban az időszakban ami miatt most nehéz helyzetbe kerülnek. Sajnos a pontos 
adatokra nem emlékszem, ha tudtam volna, hogy lesz ilyen kérdés akkor előkeressük. Nem nagy 
számokra emlékszem, a bedőlt hitelek száma olyan 10-20 közötti nagyságrendű volt, a végrehajtás 
pedig 2-3. Nem tömeges dologra kell számítani.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
287/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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10. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A testületi ülések vonatkozásában előfordulhat olyan sürgős, előre nem látható ok, mely miatt a 
képviselő-testületet, illetve a bizottságokat haladéktalanul össze kell hívni, és ezekben nem tartható 
az a szabály, hogy a meghívó 3 nappal az ülés előtte kerüljön megküldésre a tagok számára. Az előbb 
tárgyalt rendeletmódosítás hatáskör változás szabályai is beépítésre kerültek a rendeletbe. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Valóban történnek olyan esetek, amikor hirtelen kell összehívni testületi, bizottsági ülést. Ez érthető. 
De akkor, amikor van ilyen eset, és az utolsó pillanatban kapjuk meg az anyagot, akkor szeretném 
kérni, hogy ne legyen besöpörve minden, ami felmerül, mert nem tudunk felkészülni rendesen. 
Nagyon rossz, hogy előző este kell 10-12 napirendet átnézni. Én szeretek felkészülni, átnézni az 
előterjesztésekhez tartozó törvényeket, stb. Tehát ami várhat a rendes testületi ülésig, az ne legyen 
behozva a rendkívülire. Illetve, ha már a három nappal korábbi kiküldésről van szó, akkor 
megjegyezném, hogy a péntek estétől a hétfő reggelig, nincs meg a 3 nap. Lehet, hogy másnak ez 
nem okoz gondot, de nekem egy kicsit okoz. Főleg, ha sok napirend van. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A hivatal mindig nagyon igyekszik, nagyon készül. De sok minden az utolsó pillanatban dől el. A 
legtöbb előterjesztésnek az előterjesztője polgármester úr, és amikor országgyűlés van, akkor az ő 
ideje a hivatal felé lekorlátozódik, meg hát egyébként is nagyon zsúfolt napirendje van. De 
gondolom, hogy ez bárkinél így van. Mi mindig nagyon igyekszünk. Arról pedig várom a 
visszajelzéseket, mint a hivatal vezetője, hogy az előterjesztések mennyire érthetőek, mennyire 
vannak pontosan, precízen megfogalmazva. Én mindig úgy nézem az előterjesztéseket, hogy aki elé 
leteszik, akkor az vajon ebből mit tud leszűrni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezzel semmi baj, mindig érthetőek. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ennek örülök, ezzel a kéréssel kapcsolatban pedig igyekszünk. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
288/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
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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 ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


