
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. szeptember 27-én a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
   Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Lukács László osztályvezető 
 Kocsis Attiláné meghívott vendég 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan van távol: 
 Rodek Antal    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. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
289/2012. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. 
szeptember 27-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. Elterjesztés a Szociális és Lakásügyi Bizottság új tagjának megválasztásáról 
 Előadó: Lukács László osztályvezető 

 
2. Előterjesztés Váradi Károly fotóművésznek fizetendő szerző jogdíjakról 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

3. Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 

 Előadó: Lukács László osztályvezető 
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1. napirend 
Elterjesztés a Szociális és Lakásügyi Bizottság új tagjának megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Lukács László 
 
Lukács László osztályvezető 
Németh Zsolt a Szociális és Lakásügyi Bizottság külsős tagja a tegnapi nappal lemondott a 
mandátumáról, ezért helyette külsős bizottsági tagot kell választani a Szociális és Lakásügyi 
Bizottságba. A javasolt személy Kocsis Attiláné, akit köszöntünk itt a bizottság ülésén. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én Kocsis Attiláné bizottságba kerülését támogatom. Régóta ismerem a pályafutását, a városban a 
tevékenységét. Én úgy gondolom, hogy az ő személyével egy szociálisan érzékeny, széleskörű 
tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkező személy kerül be a bizottságba. Ezzel a bizottság erősödni 
fog, úgyhogy támogatom. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérem Kocsis Attilánét, hogy mondjon pár szót magáról. 
 
Kocsis Attiláné 
Kocsis Attiláné vagyok, Hatvanban születtem. Törzsgyökeres hatvaniak vagyunk férjemmel együtt. 
Iskoláimat Hatvanban végeztem az érettségiig, utána az Egri Főiskolán tanultam. Pedagógiai 
pályámat Boldogon kezdtem, majd 1979-ben, amikor az 5. sz. Általános Iskola megnyílt, akkor 
bejöttem ide tanítani. 15 évet tanítottam az 5. sz. Általános Iskolában, majd megszakadt a pedagógiai 
pályám, mert saját vállalkozásba kezdtem, ami 12 évig tartott. Egy vérbeli pedagógusnak ez egy 
nagy lépés volt, és hosszú idő. Közben vágytam vissza az iskolapadba, és úgy döntöttem, hogy 
nekem még tanulni kell, és jelentkeztem a Debreceni Egyetem közoktatás vezetői szakára, amit két 
év után sikeresen elvégeztem. Több év után, amikor én már nem is gondoltam, hogy visszakerülök a 
pályára, egy telefonhívást kaptam, hogy szeretnék-e biológia órát tartani a Baross Gábor Általános 
Iskolában. Nagyon megörültem a felkérésnek, és másnaptól ezen iskola pedagógusa lettem. Ott 
dolgoztam 5 évet, közben megszüntettem a vállalkozásom. Ezután még 1 évet tanítottam a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában. Ezt követően nyugdíjba mentem. Családomról annyit, hogy férjem is 35 
évnél többet töltött pedagógus pályán, de sajnos egy betegség megakadályozta a további tanítását, 
azóta rokkantnyugdíjas. A lányom a kórházban dolgozik, pszichológiai szaktanácsadó, hobbija a 
tanulás és a festészet. Van egy unokám, aki most ment egyetemre, az ELTE bölcsész karára. Most 
már harmadik éve vagyok nyugdíjas, de állandóan tevékenykedem, ahol csak tudok, segítek. Mindig 
az emberek között voltam. Nagyon szerettem közöttük lenni, segíteni, programot szervezni, stb. Csak 
mindig a korosztály változott. Egy időben a gyerekekkel, most a nyugdíjasokkal vagyok. A Vasutas 
Nyugdíjas Klubban tevékenykedem aktívan, és továbbra is szeretnék hasonló tevékenységeket 
folytatni.  
 
 
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: 
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290/2012. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális és Lakásügyi Bizottság új tagjának 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 22. § (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése, valamint a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 
bekezdése alapján megállapítja, hogy Németh Zsolt bizottsági tag lemondása miatt a szociális és 
lakásügyi bizottsági tagsága 2012. szeptember 26-i hatállyal megszűnt. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 28. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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: 
 
291/2012. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális és Lakásügyi Bizottság új tagjának 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 22. § (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése, valamint a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 
bekezdése alapján Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kocsis Attiláné 3000 Hatvan, 
Görgey u. 38. szám alatti lakost 2012. szeptember 27-i hatállyal a Szociális és Lakásügyi Bizottság 
tagjának választja meg. 
  
Határid ő: 2012. szeptember 28. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Váradi Károly fotóművésznek fizetendő szerző jogdíjakról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Az önkormányzat felkérése alapján Váradi Károly 2007-ben fotósorozatot készített Hatvan város 
középületeiről, köztereiről. 50 db fényképfelvételből állt ez a sorozat, és az akkori megállapodás 
értelmében városismertető kiadvány készítésére adta ezt az önkormányzatnak felhasználásra. Ezt 
követően a szerző észlelte, hogy két darab képeslapon jelent meg az ő általa készített 2-2 db fénykép, 
amit az önkormányzat 2008. évben adott ki. A szerző a közelmúltban jelezte, hogy jogtalan 
felhasználásról van szó. A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok megvizsgálása után kérelmének 
helyt adtunk. Szerzői jogdíj illeti meg a mű felhasználására adott engedély ellenében a szerzőt. Ez a 
szerzői jogdíj megállapodás tárgya, azonban vannak ajánlások. A szerzői jogvédő iroda honlapján, a 
sajtószakszervezet ajánlása egy elfogadott ajánlásnak számít, és e szerint a levelezőlap esetén 77550 
Ft/alkotás a szerzői jogdíj. Itt 4 db fényképről van szó, mi javasoljuk ezt a sajtószakszervezet által 
ajánlott jogdíjat elfogadni. Ily módon Váradi Károlyt szerzői jogdíj címén 310.200 Ft illeti meg. 
Azért kerül ez a képviselő-testület elé, mert ennek a forrása a költségvetésben nem volt biztosítva. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor is megilleti a jogdíj, ha ebből az önkormányzatnak bevétele nem származott? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen. Tehát ez egy szellemi alkotáshoz fűződő jog, itt a vagyonszerzés nem feltétel. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jól értem, hogy az alap megállapodásban csak arra az egy célra állapodtak meg. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, és később egyéb felhasználást észlelt, és figyelembe véve a jogszabályokat, úgy bíráltuk el, 
hogy ez jár neki. 
 
 
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: 
 
292/2012. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Váradi Károly fotóművésznek fizetendő szerző 
jogdíjakról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Váradi Károly fotóművész 
részére a szerző által készített, szerzői jogi jogvédelem alá tartozó, a belvárosi római katolikus 
templomot ábrázoló fénykép, a városi uszoda belsőt ábrázoló fénykép, a városi strandot ábrázoló 
fénykép, a Grassalkovich címert ábrázoló fényképfelvétel képeslapon történő 2008. évi 
felhasználásáért megfizet 310.200.- Ft-ot szerzői jogdíj jogcímén.  
A szerzői jogdíj fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: megállapodás aláírására és a díj megfizetésére: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői és a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A közelmúlt törvénykezése alapján felsőbb szintű jogszabályok szabályozzák immáron mind a 
haszonállat tartást, mind pedig a kedvtelésből való állattartást. Ily módon az önkormányzati rendelet 
nemcsak hogy okafogyottá, hanem felsőbb szintű jogszabállyal ellentétessé vált. Az egyes 
rendelkezések hatályon kívül helyezésénél egy ponton akadtunk meg, ez pedig az állattartó 
építmények védőtávolságára vonatkozik, de az Országos Építési Szabályzat erre vonatkozóan is 
tartalmaz rendelkezést, amitől a Helyi Építési Szabályzatban mi szigorúbb rendelkezéseket is 
meghatározhatunk. Október végén fog bejönni a Helyi Építési Szabályzat módosítása a képviselő-
testület elé. Ennek az előkészületei már hónapok óta folynak, főépítész asszony, a Műszaki Iroda, 
illetve az Építéshatósági Osztály bevonásával. Ebben kívánjuk a mostani védőtávolságokat 
felülvizsgálni, és ebben a rendeletben elhelyezni. Összefoglalva a felsőbb szintű jogszabályok mind a 
haszonállat tartást, mind pedig a kedvtelésből való állattartást szabályozzák, ily módon a helyi 
állattartási rendelet feleslegessé vált, ezért indokolt a hatályon kívül helyezése. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mikor megérkezett az anyag, utánanéztem az interneten egy kicsit. A Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége a hobbiállatok vonatkozásában együttműködve az Ebtenyésztők Országos Szövetségével, 
és még különböző szakmai szervezetekkel, összeállított egy ajánlást az állattartással kapcsolatban. 
Ez elég jól tartalmazza az ide vonatkozó részeket. Jellemző az, hogy a lakók - én magam is - nem 
olvasnak törvényt, kormányrendeletet, ajánlásokat, stb. Talán a helyi rendeletet még igen, mivel a 
honlapon megjelenik egységes szerkezetben. Korábban volt olyan, hogy kiadott az önkormányzat a 
hatályban lévő rendeletekből egy „zanzásított” kis füzetecskét, amit minden háztartásba eljuttattunk. 
Ugyan a törvény nem ismerése nem mentesít a felelősség alól, de ha mi nem tudatjuk az 
állampolgárokkal, hogy mi vonatkozik rájuk, akkor abból folyton csak a baj van. Nem az a cél, hogy 
borzasztó szigorúan legyen szabályozva, hanem az, hogy betartsák. Elfogadom, hogy ezt hatályon 
kívül kell helyezni, de nagyon fontosnak tartanám, hogy jusson el a lakossághoz, emészthetőbb 
formában, hogy mik azok az új dolgok, amik jellemzőek Hatvan városára. Sokszor lehet látni, hogy a 
társasházakban a hobbiállatok tartása miatt milyen viták alakulnak ki. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Akkor az a kérés, hogy a hivatalon belül készítsünk egy kis tájékoztatót a honlapra, ami tartalmazza 
a felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit összefoglalva? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, illetve írott formában is, közérthető nyelven. Legyen leírva, hogy pl. társasházban mennyi 
kutyát lehet tartani. Itt hívnám fel a figyelmet az ürülék összeszedésére, mert az eléggé nem megy. 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Jól értettem, hogy a távolságok szabályozása még később várható? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, a HÉSZ fogja tartalmazni, egyébként a mostani védőtávolságok túlzottak, mert ha betartja az 
ember az előírásokat, akkor nem tud hová letenni egy kutyaólat egy 6-800 m2-es területen. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én nem a kutyaólra, hanem lóistállóra, vagy disznóra gondolok. Ha háztartásonként van 1-2, az nem 
gond, de ahol már van 15-20 van, az már zavaró. Én is egyetértek azzal, hogy az emberek 
tájékoztatva legyenek. Ha nem is kell füzet, de újságban is lehetne. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Sajnos volt olyan, amikor a temetőbe napi szinten jártam, és a környéken valaki disznókat tartott. 
Amikor oda ment az ember, akkor mindig sertés szag volt a temetőben. Most már nincsen, de volt 
olyan idő. Küzdeni kellett ellene. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Lehet-e szabályozni, hogy a társasházakban mekkora kutyát tarthatnak? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem, mert ezt a felsőbb szintű jogszabály tartalmazza, négyzetméterben meg van határozva. 
Kirívóan közösségellenes magatartásként sem járhatunk el, az állatvédelmi törvényt kell figyelembe 
venni. 
 
  
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: 
 
293/2012. (IX. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az állatok tartásáról szóló 2/2007. (I. 26.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 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 rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnök 


