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Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. október 24-én a Városháza emeleti ovális termében 800órai 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 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Lukács László osztályvezető 
 Fritsch Márta főépítész 
 dr. Kovács Éva ügyvéd 
 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
 Oláh Natália belső ellenőr 
 Tóth Zsolt meghívott vendég 
 Kis Éva 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: 
 
305/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. október 
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 a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. új felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 

szabályzatának módosításáról 
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3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az adventi vásár 
lebonyolításához szükséges bérleti szerződésről 

4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött ingóságokra 
vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előadó: belső ellenőrök 
 

6. Előterjesztés gazdasági igazgatói kinevezés támogatásáról 
 Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 

7. Előterjesztés Hatvan város településszerkezeti tervének, valamint a Hatvan város helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 

8. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 

9. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet és a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
10. Előterjesztés Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna háziorvosi ellátásra vonatkozó 

egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról 
Előadó a 9-10. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

11. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major ingatlannal kapcsolatos döntésekről 
 

12. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda épületéről 
Előterjesztő a 6-12. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó a 11-12. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  
 

13. Egyebek 
 
N a p i r e n d : 
Zá r t   ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozására 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető  

 
2. Előterjesztés a hatvani 3978/3/A/63 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Pázsit u. 10. 
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IV/11. szám alatti lakás értékesítésével kapcsolatos szerződésmódosításról 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. új felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Kunsay Csaba lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról és az elnökségről is, helyette Tóth Zsoltot 
javasolták a posztra, aki el is vállalta. Mindenki ismeri, ő a Damjanich János Szakközépiskola 
igazgatója, itt ül körünkben. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
306/2012. (X. 24.) 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. új felügyelőbizottsági tagjának 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.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének k) pontja alapján 2012. 
október 25. napjával elfogadja Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi 
u. 20.) felügyelőbizottsági tag és egyben elnök lemondó nyilatkozatát. 
 
Határidő: 2012. október 30. (tájékoztatásra)  
Felelős: Hatvani város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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307/2012. (X. 24.) 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. új felügyelőbizottsági tagjának 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. 
október 25. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra Tóth 
Zsolt /an.: Szalóki Margit/ – 3000 Hatvan Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost választja 
meg. 
A felügyelőbizottsági tag tiszteletdíjban nem részesül. 
 
Határidő: 2012. október 30. (tájékoztatásra)  
Felelős: Hatvani város polgármestere 
  
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
308/2012. (X. 24.) 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. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 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. és 2012. október 25. 
napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól. 

� A felügyelő bizottság tagjai: 
Tóth Zsolt (an.: Szalóki Margit, lakik: 3000 Hatvan Horváth Mihály út 28. 2/8.);  
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 
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(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.  

� 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. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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. 

 
Határidő: 2012. november 25. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete korábbi határozatával akként döntött, hogy a 
Városgazdálkodási Zrt-n keresztül látja el a településen a szilárdhulladék gyűjtési tevékenységet. 
Ennek kapcsán szükséges a Zrt. szervezeti és működési szabályzatának a módosítása akként, hogy 
üzletágként felvételre kerüljön az ezzel a tevékenységgel foglalkozó üzletág. 
 
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: 
 
309/2012. (X. 24.) 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. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, adószám: 
14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város 
Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 145/2009. (IV. 
30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X.29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 281/2010. (V. 27.) 
sz., 592/2010. (X. 28.) sz., 593/2010 (X.28.) sz., a 220/2011. (IV. 28.) sz., az 504/2011. (VIII. 25.) 
sz. és a 6/2012. (I. 26.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint a 387/2009. (VII. 
30.) sz. képviselő-testületi határozattal kiegészített szervezeti és működési szabályzatát a jelen 
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően módosítja 2012. november 1. napi hatályba lépés mellett. 
 
Határidő: 2012. november 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az adventi vásár lebonyolításához 
szükséges bérleti szerződésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
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dr. Kovács Éva ügyvéd 
A Képviselő-testület korábban is akként döntött, hogy az adventi ünnepekre bérbe adja a Kossuth 
téren ideiglenesen megépített fa elárusító helyeket, a Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-nek, 
melyet a Kft jogosult albérletbe adni. Egy határozati javaslatunk van, mely szerint a Képviselő-
testület a saját Kft-jével határozott időtartamra bérleti szerződést köt az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő 15 darab faházra. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az időpontra vonatkozóan szeretnék rákérdezni, mert a bérbeadás itt 2011-ben szerepel, szerintem 
viszont 2012-ben. A harmadik bekezdésben ugyanígy van. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az ott egy elütés, mert a tavalyi alapján készült. Ki kell javítani.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Média Kft. ezt a 300.000 forint + ÁFÁ-t be tudja szedni az előző év tapasztalata alapján, mert 
ugye nincs könnyű helyzetben a Kft.? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, egymáshoz van igazítva. Nagyjából megvan, tavaly egy picit több is volt. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jó, akkor nincs kifogásom.  
 
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: 
 
310/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az 
adventi vásár lebonyolításához szükséges bérleti szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
határozott időtartamra bérleti szerződést köt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 15 db 
faházra (elárusítóhely) és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bérlő Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. az önkormányzat által meghatározott díj fizetése mellett a bérlet tárgyát képező 
elárusítóhelyeket albérletbe adja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. október 30.  
Felelős: Hatvani város polgármestere 
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4. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött ingóságokra vonatkozó 
bérleti szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Kovács Éva ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 27. napjától 2014. szeptember 30. 
napjáig tartó határozott időtartamra bérleti szerződést kötött a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lévő ingóságra, amit a Média Kft. használ a tevékenysége 
során. Az önkormányzat ezen ingóságokat kibővítette, tehát további ingóságokat vásárolt meg, 
amelyeket a Média-Hatvan Kft. a tevékenysége során hasznosítani tud. Ezért szükséges a bérleti 
szerződés módosítása akként, hogy a bérleti szerződés mellékletében további ingóságok kerülnek 
felsorolásra.  
 
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: 
 
311/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
megkötött ingóságokra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 2011. november 24. napján megkötött 
bérleti szerződést közös megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. október 30.  
Felelős: Hatvani város polgármestere 

 
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: belső ellenőrök 
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Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
Az önkormányzati törvény előírja, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési 
tervet a Képviselő-testületnek kell jóváhagyni. Az éves terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza, ami a belső kontroll rendszer és belső 
ellenőrzésekről szól a költségvetési szerveknél. Ennek megfelelően elkészítettük a jövő évi 
ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatunkat. Figyelembe lettek véve az Állami Számvevőszék által 
javasolt ellenőrzési témák, az intézmények vezetői által javasolt vizsgálandó címek, ill. korábbi 
tapasztalatok, valamint kockázat elemzések. A mellékletben megtalálható az a terv, amiben van 
normatíva ellenőrzés minden közoktatási és szociális intézményre vonatkozóan, van belső kontroll 
rendszer ellenőrzés, itt is intézményekre vonatkozóan. A hivatalnál a Műszaki és Városfejlesztési 
Irodánál van egy kötelezettség vállalás illetve szabályozottság témájú ellenőrzésünk. Majd a Média-
Hatvan Kft-nél szabályszerűség, illetve a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak való 
megfelelésének vizsgálata. Szintén a hivatalnál van a civil szervezeteknek juttatott támogatások 
felhasználására, elszámolására vonatkozó ellenőrzés. Majd a Zrt.-nél a lakásüzemeltetés 
szabályszerűségi és gazdaságossági vizsgálat. A hivatalnál a közbeszerzésekre vonatkozó vizsgálat, 
illetve a hivatali gépjárművek használatának, üzemeltetésének ellenőrzése. Egyes intézményeknél 
ellátmány felhasználás ellenőrzése, valamint a belvárosi óvodáknál a pedagógusoknál a 7 évente 
kötelező továbbképzésről való dokumentumok ellenőrzése.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Annyival szeretném kiegészíteni, hogy igyekeztünk úgy összeállítani ezt a tervet, hogy az 
önkormányzati gazdálkodás körében résztvevő minden intézmény különféle ellenőrzési típusok 
tekintetében 3-4 évente sorra kerüljön. Nyilvánvaló, hogy a Polgármesteri Hivatalnál van olyan, ami 
minden évben: szabályszerűségi, kötelezettség vállalási, közbeszerzési szempontból sorra kerül, 
utána megy a nagyobb gazdálkodás, de azért megpróbáltuk a gazdasági társaságokra és az 
intézményekre is kiterjeszteni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Csak egy kérdésem lenne. Úgy látom, hogy az általános iskolák is szerepelnek az 1 és a 2. pontban 
is. Mi történik majd, amikor államosításra kerülnek az iskolák? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez még a 2011-2012-es évekre vonatkozik, az elszámolás miatt megy a normatíva ellenőrzés és 
FEUVE, a belső kontroll ellenőrzése.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát visszamenőleg az elszámolás miatt, és a jogszabály változás miatt. Köszönöm szépen! 
 
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: 
 
312/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi belső 
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ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 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 2013. évi 
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés gazdasági igazgatói kinevezés támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az állami fenntartásba kerülő egészségügyi intézményekre vonatkozó miniszteri rendelet értelmében 
a kórháznak a főigazgatói, illetve a gazdasági igazgatói kinevezéséhez is szükséges az ellátási terület 
szerinti önkormányzat Képviselő-testületének a nyilatkozata. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a 
főigazgató pályázatának támogatásáról szavazott a képviselő-testület, most pedig Juhász László 
pályázatát kellene támogatniuk, aki a hatvani kórháznak a gazdasági igazgatói munkakörére 
pályázott. Úgy tudom már régen betölti a pozíciót.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ő itt dolgozik jelenleg is a kórházban? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Nem láttuk még, nem ismerjük.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ezek szerint csendben és nagyon jól végzi a munkáját. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Hatvani? Ő az aki az október 6-i ünnepségen koszorúzott? Ő egyedül pályázott ezek szerint? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A GYEMSZI-től ő érkezett. Támogató nyilatkozat kell, nem a képviselő-testület választja.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az igazgató biztos támogatja.  
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Nyilván támogatja, különben a GYEMSZI nem küldte volna el a pályázatát. 
 
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, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
313/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gazdasági igazgatói kinevezés támogatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Juhász László az Albert Schweitzer 
Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság gazdasági igazgatói munkakörének elnyeréséhez benyújtott pályázatát. 

 
Határidő: 2012. október 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
7. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településszerkezeti tervének, valamint a Hatvan város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Több, mint egy évig tartó hosszú folyamat eredményeként elkészült a rendezési terv módosítása, 
amire megkaptuk az állami főépítésztől a pozitív véleményt. Folyamatában lehetett véleményezni, 
több alkalommal volt véleményezés, amely szerepel a tervben. Nem tudom szeretnék-e tudni, hogy 
milyen jellegű főbb változások alkalmazása történt egy-két dologban.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Igen. 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Például a mezőgazdasági területek használatával kapcsolatban csak az országosan is érvényes szintű 
előírások szerepelnek, helyi szigorítás nincs benne. Alapvetően a fejlesztési területeken 
magánutakként jelöltük be, ami utcaként szerepel, tehát aki az ingatlan fejlesztést végrehajtja, 
alapvetően azt fogja terhelni a jövőben egyértelműen minden út- és közmű építés, rendezési terv 
szinten is. Tulajdonképpen ez a két lényegi változás. Sok környezetvédelmi elemet tettünk be, ami a 
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szennyvíztisztításra vonatkozik, a biológiai szennyvíztisztító lehetőségét vagy a belvízelvezető 
hálózatnak a védelmét szolgáló olyan dokumentálási előírást, ami kontrolálni fogja, hogy kiépíti-e a 
meglévő árkokat, ás ez a dokumentációnak része kell, hogy legyen. Tehát ezek azok, amik nagyon 
kritikus kérdések voltak, ami problémát jelentett, és úgy gondolom, hogy remélhetőleg megoldásra 
fognak vezetni.  
 
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: 
 
314/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településszerkezeti tervének, valamint a 
Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatának 1. 
számú mellékletét a jelen határozat 1., valamint 2/a. és 2/b. melléklete szerint módosítja. 
 
Határidő:  2012. október 25. (közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései változtak, ami érinti az önkormányzat 
vagyongazdálkodási rendeletét is abban az értelemben, hogy a korlátozottan forgalomképes 
önkormányzati vagyontárgyakat tételszerűen kell felsorolni. Ezt tartalmazza ez a módosító rendelet. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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315/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 

Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet és a köztisztaság fenntartásáról, 
valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A közterületek használatáról szóló rendelet, de ezzel együtt a zöldterületek használatáról szóló 
rendelet is azért kerül módosításra, mert a zöldterület fogalma nem volt egyértelmű. Eltérően került 
meghatározásra a helyi építési szabályzatban, illetve a két említett rendeletben is. Ez igazából a 
közterület-felügyelők munkájában okozott némi nehézséget, mert a zöldterülten való parkolás 
szankcionálása esetén nagyon sok panasz érkezett. Igazából most ezt próbáltuk helyretenni, egy 
egységes és mindent átölelő fogalom meghatározással. A közterületek használatáról szóló rendelet 6. 
sz. mellékletében fel vannak sorolva azok a hirdető berendezések, amelyeket a Média-Hatvan Kft.-n 
keresztül hasznosítunk. Ez a melléklet kiegészül az egyes buszmegállói várakozó helyek 
hasznosításával is, mert most már a jövőben ott is el lehet helyezni hirdetményeket a Média Kft-n 
keresztül. Ők fogják ezt kirakni, illetve a térítési díjakat is beszedni, tehát az üzemeltetését ő fogja a 
jövőben ellátni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy pont a mi házunknál történt a következő eset: a garázsok 
mellett van egy kis zöldterület, amit az ott lakók - tehát nem a Zrt. - tartottak karban. Nyilván a lakók 
füvesítették be, tehát ott maradt zölden, és pont az a fiatalember, aki állandóan kaszálta és gondozta, 
az állt fel a kocsijával oda, és őt büntették meg. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Bocsánat, egy kiegészítést szeretnék tenni, mert itt az a probléma, hogy nem egyformán volt a 
fogalom meghatározva, de elvileg zöldterületen nem lenne szabad parkolni.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Akkor most megkérdezem, hogy például a Báthory utcában vagy a Szabadság úton, ha oda jönnek 
vendégek - ott van körülbelül egy 15 méter széles zöldterület a házak előtt -akkor arra nem lehet 
rámenni gépkocsival? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Elvileg nem. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Gyakorlatilag is odateszi a közterület-felügyelő a csomagot a lakótelepen is.  
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Rodek Antal bizottsági tag 
Pont ezt mondom, hogy ha odaáll a Báthory utcában a kocsijával vagy mezőgazdasági 
tevékenységgel foglalkozik, és az ekével odaáll a háza elé, akkor mi történik? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megbüntetik, mert így szól a rendelet.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ha a ház előtt állsz, az közterület.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
De zöldterületről van szó, nem közterületről.  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A közterület is lehet zöldterület. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt a területet, ami testedzésre, pihenésre, szórakozásra nem bevont terület - például a garázs 
környéke – azt abszolút nem tartom zöldterületnek. Ha odaáll valaki és megbüntetik, az nem 
igazságos. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Értem, hogy mi a baj, mert ugye itt a belvárosban azt mondjuk, hogy parkoljon a parkolóban. Viszont 
egy kertvárosi övezetben nincsenek parkolóhelyek kialakítva ez tény. Ha valakihez jön vendég, az 
hova álljon, mondjuk egy keskenyebb kertvárosi utcában? Ha lennének kialakítva parkolók, az más 
kérdés lenne. Vagy ami gyepes, vagy művelés alá vont, ilyen szempontból park, nyilván ide akarsz 
kilyukadni, de ahol a gaz nő és levágod – értem mit mondasz, de így szól a rendelet. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én úgy érzem, hogy ez egy földút itt, de aljegyző asszony szerint mégsem. Tehát még egyszer, 
maradjunk ennél a konkrét esetnél. Ott van a garázs, mellette volt egy teljesen elhagyatott terület, 
amit a fiatalember gondoz, mert nem nézi jó szemmel, hogy ott gaz van, és jó lenne lekaszálni. Ő 
lekaszálja, odaáll kocsival és megbűntetik. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Megmondom őszintén nagyon sok fejtörést okoz ez a probléma, mert ezt ugyanígy ízekre szedtük, 
amikor a rendelettervezetet készítettük. Több település rendeletével összehasonlítva kerestük azt a 
legjobb megoldást, ami ugyan az egészet átöleli, de mégis valamilyen középutat talál ebben a 
helyzetben. Nem nagyon tudunk, megmondom őszintén. Tehát próbáltunk a helyi építési 
szabályzatból kiindulni. Átbeszéltük, hogy ami a helyi építési szabályzatban közlekedési területként 
szolgál, azon az utak melletti útpadkát is értjük, mert a közlekedési terület sok mindent magába 
foglal. Végül is azért nem vettük ki ezt a közlekedési területet, mert konkrét példával élve, a Balassi 
úton, ha megyünk Nagygombos felé, átmegyünk a vasúti átjárón, az egész terület, ami az út és a 
házak között van, az mind közlekedési terület. Tehát az a zöldterület, amit mindenki a saját háza előtt 
lekaszál és saját maga gondoz, mert úgy mondja rendelet, hogy az ingatlan előtti zöldterület, ha út és 
járda között zöld sáv van, akkor a zöld sávot is az ingatlan tulajdonosának kell gondozni, illetve 
külön vannak ugye a tömbtelkeken, ahol a Zrt. által, külön táblázatba szedett területek is, amiket a 
Zrt. kaszál és gondoz. Ha ezeket a területeket is mind kivettük volna, az azt jelentené, hogy arra a 
zöldterületre bárki nyugodtan felállhatna minden gond nélkül. De én azt gondolom, hogy nem az a 
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lényeg, hogy a közterület-felügyelők mindenkit megbírságoljanak, ha valahol vendégség van. A 
legnagyobb probléma megmondom hol van. Például az új buszpályaudvar területénél kevés a 
parkolóhely, és miután átadták, azt az egész parkot simán használják parkolónak. Lehet látni, hogy 
már kitaposták az autók a füvet, azért mert azt parkolónak használják. Emellett a közterület- 
felügyelők nem mennek el szó nélkül.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az egy park. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A besorolása nem park, hanem egy füvesített terület. Azért is nehéz, mert ugyanakkor például éppen 
a tiszti lakótelepen van egy olyan gépjármű, ami miatt rendszeresen ide telefonálnak az ott lakók, 
mert ugyancsak nem park, de mégis zöldterületen parkol egy-két gépjármű. Ezeket az eseteket a 
közterület-felügyelők bírságolni fogják, hiszen benne van a fogalom meghatározásban, hogy a 
roncsolódott zöldterület is, és az egyéb zöld növénnyel borított közterület is, de nem az a cél, hogy 
végigmennek a városon, és ahol a ház előtt találnak egy autót, azt megbírságolják. De hogyha az 
rendszeresen ott parkol és kikopott a zöldterület, akkor azt sajnos bele kellett tenni a rendeletbe.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Jó, én nem mindenben értek egyet.  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Én sem értem igazán, hogy például ha egy budapesti vagy bármilyen rendeletet megnézünk, akkor az 
lenne a cél, hogy magát zöldterületet ne roncsolják autóval, és ne az legyen a cél, hogy mindenki 
mindenhova parkolhat. Ha ezt a közlekedési területbe soroltuk volna, akkor mindenki oda állhatott 
volna, ahova csak szeretne. Ha még a buszokkal is odaállnak, a teherautóval is odaállnak, akkor 
tényleg tönkre fognak menni ezek a területek.   
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Most még egyszer csak erről az ominózus esetről. Évek óta, évtizedek óta odaállunk az autóval, és 
most kétszer is megbüntették, két embert is.  
 
Fritsch Márta f őépítész 
A garázs környékére abszolút jogos, hogy amíg két szabadtéri parkolóhely van, ki kell tenni egy 
parkoló táblát és alátenni a „2x” jelzést. Budapesten is úgy működik. Engem is kőkeményen 
megbüntetnek, ha felállok zöldterületre, ha nincs kinn, hogy a padkára fel szabad állni. Tehát a 
vendégfogadásnál a keskeny utcáknál az a megoldás, hogy ki kell tenni egy parkolni szabad és 
padkára felállni szabad táblát. Ahol szűkös a parkoló, vagy esetenként ahol erre szükség van, ki kell 
tenni a parkolásról szóló táblát, egyéb esetben büntetik, mert a zöldterületet tönkreteszem.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
316/2012. (X. 24.) 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 
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létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet és a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező a közterületek használatáról, 
valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
317/2012. (X. 24.) 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 és a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező a köztisztaság 
fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna háziorvosi ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A hármas számú felnőtt házi orvosi körzet háziorvosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 
miszerint a szerződést, amit az önkormányzattal megkötött, módosítsuk annak megfelelően, hogy a 
rendelési időben változás állna be. Kérelmét benyújtotta természetesen a népegészségügyi 
szolgálathoz is, a szakmai szabályokat ők vizsgálják. Nekünk azt kell megnézni, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelel-e a rendelési idő, a minimális 15 órás rendelési időt eléri-e, a maximumot 
pedig nem haladja meg. Elvileg nincs akadálya annak, hogy a Képviselő-testület támogassa a 
kérelmet. Ennek megfelelően a következő ülésre viszont visszahoznánk a háziorvosi szerződéseket 
módosítás céljából, ugyanis jogszabály változás miatt egyes kötelező elemeket be kell emelni a 
szerződésbe. Ezeket átfogóan majd a novemberi testületi ülésen minden háziorvos vonatkozásában 
behoznánk, így jelen esetben csak a rendelési időről kellene döntenünk. 
 
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: 
 
318/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
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polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna háziorvosi 
ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SZATMÁR-MED Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Bástya u. 10., képviseli: Bálint Zsuzsanna dr. 
Magyar Zsuzsanna) a 2008. január 17-én a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére 
megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a 
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.  A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. október. 31. (A szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
11. napirend 
Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major ingatlannal kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A nagygombosi majorral kapcsolatosan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kulturális Örökségvédelmi Iroda kötelezte Hatvan Város Önkormányzatát, hogy különböző 
szakértői véleményeket készíttessen el, valamint az ingatlanon a közlekedést megtiltotta a 
gépjármű- forgalom részére. A szakértői véleményeket május 29-én és június 7-én az önkormányzat 
megküldte az eljáró hatóság részére, azonban a mai napig érdemi döntés ezek alapján nem született. 
Ezért célszerű polgármester urat megbízni, hogy fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezze a 
munkáltatói jogok gyakorlójánál az ügyintézővel szemben.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Szeretném jelezni, hogy sem a vitában, sem a szavazásban nem kívánok részt venni ennél a pontnál. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Szeretném megkérdezni, hogy az építési hatóság, akinek felelőssége alá tartozik ez az ügy itt van 
Hatvanban, vagy máshol?  
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nem. A Heves Megyei Kormányhivatalnál dolgozik jelenleg a hölgy, mivel a hatáskör megváltozott 
a műemlékek építéshatósági jogkörének. Tehát már nem a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei 
Kormányhivatalnál, hanem a Heves Megyei Kormányhivatalnál van ez a hatósági jogkör.  
 
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: 
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319/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major ingatlannal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete áttekintette a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major 
ingatlannal kapcsolatos helyzetet. A Képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy az 
építéshatósági jogkörben eljáró személlyel szemben kezdeményezze a fegyelmi eljárás lefolytatását 
a munkáltatói jogok gyakorlójánál.  
 
Határid ő: 2012. november 5. (fegyelmi eljárás kezdeményezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda épületéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Az uszoda épületével kapcsolatosan több szakértői vélemény született. Tavaly két alkalommal 
készült szakértői vélemény, amiben meghatározott időpontra adott a szakértő hozzájárulást ahhoz, 
hogy az uszoda működhessen. A szakértő a legutolsó szakértői véleményében egyértelműen 
kimondta, hogy a tető műszaki állapota miatt a tetőszerkezetet ki kell cserélni. A kivitelezési munkák 
ideje alatt a szakértő végig dokumentálta a feltárt szerkezeteket és megállapította, hogy olyan 
tervezői és kivitelezői hibák történtek, amelyek végül is ezt a műszaki helyzetet vagyis veszélyes 
helyzetet teremtettek. Ezért célszerű polgármester urat meghatalmazni, hogy tegyen feljelentést 
bűntető eljárás lefolytatására.   
 
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: 
 
320/2012. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda épületéről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete áttekintette a Markovits Kálmán Uszoda 
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tetőszerkezetnek cseréjével kapcsolatos helyzetet. A Képviselő-testület felkéri Hatvan város 
polgármesterét, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés alapos gyanúja miatt a 
Képviselő-testület nevében tegyen feljelentést, kérje a büntetőeljárás lefolytatását, az elkövetők 
büntetőjogi felelősségének megállapítását. A büntetőeljárás során a polgármester terjesszen elő 
62.675.444.-Ft. összegű javítási költségek megtérítése iránt polgári jogi igényt.  
 
Határid ő: 2012. november 5. (a feljelentés megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Jegyzői Iroda útján 

 
 
13. napirend 
Egyebek 
 
 
 
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, és zárt ülést rendelt el. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

 Kis Éva Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnök 


