
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. 

december 10-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes (késve érkezett) 
 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 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan van távol: 
  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: 
 
347/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. december 10-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.-vel megkötött munkahelyi és 
közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 2614/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd  
 

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

(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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5. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról 
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 

vállalkozói szerződések módosításáról 
(HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előadó a 4-6. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

7. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003.  
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

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

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

9. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előadó a 7-11. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
12. Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület részére nyújtandó támogatásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előadó a 12-14. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 

15. Előterjesztés Hatvan város aljegyzője közszolgálati jogviszonyának jogutódlással történő 
megszüntetésére 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó  
 

16. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
17. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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19. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

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

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
22. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő az 1-22. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 

 
23. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 

határozatairól 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó 16-23. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető  

24. Egyebek 
 
N a p i r e n d : 
Z á r t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj, és a „Hatvan 
Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozására 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető  

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött munkahelyi és 
közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd: 
Részletesen leírtuk az előterjesztés bevezetésében, hogy miért kerül módosításra a közszolgáltatási 
szerződés. Két fontos eleme van a módosításnak, egyrészt a jogszabályi változások, másrészt a megváltozott 
megrendelői igények. Az újonnan bekerült részeket vastaggal, a törlésre kerülő részeket pedig áthúzással 
jelölték. Nem módosító okirat készült, hanem új egységes szerkezetű hatályos szerződés, tehát a korábbi 
hatályos részeket ezekkel a változtatásokkal felülírták. 
 
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: 
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348/2012. (XII. 10.) 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.-vel 
megkötött munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-
10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – a 
munkahelyi és közétkeztetési tevékenység ellátása vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja 2013. 
január 1. napjával történő hatályba lépés mellett. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 

szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2012. december 21. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd: 
Ez az okirat a földhivatali bejegyzéssel válik teljes egészében hatályossá, és ügyvédi ellenjegyzéshez kötött 
okirat. A korábbi okirat 2007. szeptember 1-jén lépett hatályba. Közben több változás is történt, itt az 
intézmények nevének változásaira gondolunk elsősorban. Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. már nem önkormányzati tulajdonú, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskola átkerült az egyház fenntartása alá. Mindezek a változások indokolták a 
szerződésnek a módosítását. A változásokat egységes szerkezetbe foglaltuk. Ezeket az okiratokat az aláírások 
után ellenjegyzem, beadom a földhivatalnak, és ezáltal a földhivatali tulajdoni lapon a használati jogok 
törlésre, illetve bejegyzésre kerülnek.  
 
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: 
 
349/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító 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 a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-
vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződést közös megegyezéssel a jelen 
határozat melléklete szerint módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és 
használati jogot alapító szerződésmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. január 13. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 2614/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd: 
Ezen ingatlan Újhatvanban található a Bezerédi út 2. szám alatt, mely ügyfélszolgálatnak, illetve a Hatvan-
TISZK Kft. által üzemeltetett kereskedelmi egységnek ad helyet, illetve a DISZI által folytatott szakképzési 
tevékenység végzéséhez is gyakorlati helyet biztosít. Ehhez közvetlen használati jogot kellene szerezni, 
ezáltal saját gyakorlati helyként tudnák feltüntetni az alapító okiratban. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, 
jogcímet kellett találni, mely jogcím a bérlet. Egy bérleti szerződést tetszenek látni az okirat mögött, 
amelyben meghatározásra kerültek a használati jog feltételei. 
 
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: 
 
350/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező 2614/1 hrsz-ú ingatlan 
bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló hatvani 2614/1 hrsz.-ú, természetben 
3000 Hatvan, Bezerédi út 2. szám alatt található ingatlan egy részét a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződés szerint határozatlan időre bérbeadja a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
(3000 Hatvan, Vécsey út 2.; OM azonosító: 201481) részére. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 13. (aláírásra)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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4. 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 szociális rendeletben az adósságkezelés támogatásának módosítását javasoljuk a képviselő-testületnek 
elfogadásra. Ezt a támogatási formát régóta működtetjük. Minden esetben megfigyelhető, hogy ha megszegi 
a szerződésben vállalt kötelezettségeit a támogatott, akkor kötelezzük a támogatás megfizetésére. 
Rendszeres, hogy benyújtják a kérelmet, hogy méltányossági alapon engedjék el ezeket az összegeket. A 
szerződések megszegésére pedig általában azért került sor, mert megszegik a szerződésben vállalt 
kötelezettségeket. Ez egy olyan terhet ró a városra, hogy mintegy 200 ezer forint támogatás vissza nem 
fizetését engedte el ebben az évben a Szociális és Lakásügyi Bizottság, így javasoljuk törölni a 
méltányossági jogkörgyakorlást. Amennyiben olyan szociális helyzetbe kerül valaki, hogy valóban nem tudja 
megfizetni a díjakat, akkor más módon tudja az önkormányzat támogatni. Akár a lakásfenntartási támogatás, 
akár az átmeneti segély egyszeri vagy rendszeres nyújtása is adhat segítséget. Ezek alapján javasoljuk, hogy 
kerüljön ki a rendeletből ez a szabályozás. 
 
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: 
 
351/2012. (XII. 10.) 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. 
 

(Papp István bizottsági elnök-helyettes bejött az ülésterembe. Jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő.) 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző: 
A 20000 lélekszám feletti településeken kötelező ellátandó feladat a gyermekek átmeneti elhelyezése és 
gondozása, ha a család olyan helyzetbe kerül, hogy a gyermeket átmenetileg ki kell emelni a családból. Az 
önkormányzat erre 2007-ben kötött szerződést. Egerben nyújtotta nekünk ezt az ellátást a Kistérségi 
Többcélú Társulás, és információnk van arra vonatkozóan, hogy megszűnik a társulás december 31-ével. Ezt 
még olyan biztosan nem tudjuk, hogy hivatkozásként behozzuk, de információnk van erről. Keresni kell a 
megoldást, hogy az ilyen helyzetbe kerülő családoknál biztosítva legyen az ellátás. Javasoljuk, hogy a 
képviselő-testület adjon felhatalmazást a polgármester részére, hogy keressük a megoldást. Gyöngyösön is 
van egy lehetőség, de nem tudtuk a tárgyalásokat lefolytatni.  
 
Rodek Antal a bizottság tagja: 
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen korú gyermekekről van szó? 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző: 
A gyámhatóságnak jelzés érkezik mondjuk a gyermekjóléti szolgálattól, hogy nem túl jó körülmények között 
nevelődik a gyerek. Volt olyan eset télen, hogy nem fűtöttek a lakásban és úgy laktak. Este kiment a 
családgondozó és az ügyintéző, akkor este betettük a gyermeket az autóba, és elvittük Egerbe. Ez a lehetőség 
szűnik meg január 1-jétől. Van ugyan Hatvanban nevelőszülő, de ez nem ugyanaz az ellátási forma. Tehát jó 
lenne, hogy ha tudnánk egy olyan szerződést kötni, ami folyamatosan biztosítja ezt a szolgáltatást. 
 
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: 
 
352/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
gyermekek átmeneti gondozása érdekében tárgyalásokat folytasson a feladat ellátására jogosult szervezettel, 
intézménnyel. 
 
Határidő: tájékoztatásra: 2013. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
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: 
 
353/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátására a 
2013. évi költségvetésében 500.000,- Ft -ot elkülönít.  
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói 
szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
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dr. Szikszai Márta jegyző: 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátásokra vonatkozóan változott a felsőbb szintű jogszabály. 
Ennek a jogszabálynak a törvényi átvezetése történik meg a jelen szerződések aktualizálásán keresztül. Az 
összes orvossal felvettük a kapcsolatot. Volt, akinek volt kiegészíteni valója, kérdések merültek fel, de 
végeredményben mindegyik orvossal sikerült leegyeztetni és alá fogják írni. Ami nagyon fontos változás és 
ezt jogszabály mondja ki, hogy amennyiben a körzethatár módosítással az orvosnak kára keletkezik - és ugye 
itt a mindenkori finanszírozási szabályokat kell figyelembe venni - akkor annak a megtérítésére az 
önkormányzat köteles. Nem biztos, hogy kára keletkezik, mert a finanszírozási sávok most úgy vannak, hogy 
1200 kártyáig magasabb összegben finanszíroz, 1200-1500 kártya között már alacsonyabb szinten 
finanszíroz az OEP. Most mindenki ebben a második sávban van, tehát mindenkinek 1500 felé jár a 
kártyaszáma. Ha mégis ilyen következik be, akkor majd egy könyvszakértőt kell felkérni, aki majd 
megállapítja, hogy valójában keletkezett-e kára, és ha igen, akkor az milyen mértékű. Ekkor kell az 
önkormányzatnak a kárt megtéríteni. Ez alól mentesülni nem tud, mert mint mondottam, ez jogszabályi 
előírás. Ami még fontos, de nem új, eddig is így volt a szerződésekben, az a lakástörvénynek a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó rendelkezései, hogy elkülönítsük a karbantartásokat és 
az értéknövelő beruházásokat. A karbantartás olyan, mint a festetés vagy az izzócsere, kisebb javítások, tehát 
ami a helynek az üzemszerű működéséhez szükséges és a bérlők, tehát az orvosok feladata. Ezt néhányan 
nem akarták megérteni, úgy gondolták, hogy majd az önkormányzat megy és minden évben elvégezteti a 
tisztasági festéseket. Ez nem így van. Aminek számvitelileg könyvszerinti értéknövelő hatása van, az tartozik 
az önkormányzat feladatellátási körébe. A másik, ami még felmerült, a berendezések kérdése. Most is benne 
marad a támogatási rendelkezés a szerződésben, ami azt jelenti, hogy 50 ezer forint támogatást nyújt az 
önkormányzat az alapvető eszközjegyzékben szereplő eszközök beszerzésére, abban az esetben, ha az orvos 
által beszerzett eszközök értéke a 100 ezer forintot-ot eléri. Ezzel sem éltek eddig, illetve nem nagyon 
tesznek eleget karbantartási kötelezettségeiknek sem. Nem voltunk a hivatal részéről túlzottan 
szimpatikusak, amikor az egyenkénti egyeztetések során erre felhívtuk a figyelmet, de úgy gondoljuk, hogy 
ez a tisztánlátás érdekében szükséges volt.  
 
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: 
 
354/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  „DR. VIKTOR” Orvosi Betéti Társasággal (székhely: 
3000 Hatvan, Harang u. 24/A., cégjegyzékszám: Cg. 16-06-008326, adószáma: 21441354-1-10, képviseli: 
Dr. Polyák Györgyné Dr. Viktor Ludmilla üzletvezető) 2011. február 18-án az 1. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
355/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2001. ARBOR-VITAE Szolgáltató és Kereskedelmi 
Betéti Társasággal (székhely: 1028 Budapest, Vörösmarty u. 60., A. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-777609, 
adószáma: 20979351-1-41, képviseli: Dr. Reinelt Attila üzletvezető) 2007. január 30-én a 2. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
356/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  SZATMÁR-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan, Bástya u. 10., képviseli: Bálint Zsuzsanna Dr. Magyar Zsuzsanna ügyvezető) 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
357/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Kőszegi Csaba Korlátolt Felelősségű Egyéni Céggel 
(székhely: 3000 Hatvan, Knézich u.  4., cégjegyzékszám: Cg. 10-11-020229, adószáma: 23093768-1-10, 
képviseli: Dr. Kőszegi Csaba) 2011. január 28-án a 4. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
358/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Csiszár András Zoltánnal (születési helye, ideje: 
Budapest XI., 1955. 03. 11., lakik: 3000 Hatvan, Báthori u. 8. sz., adószáma: 72701890-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 37277, vállalkozói igazolvány száma: ES – 118355) 1992. november 23-án az 5. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
359/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Kertész Miklós Nándorral (születési helye, ideje: 
Budapest XII., 1947. 04. 26., lakik: 3000 Hatvan, Jókai u. 33., adószáma: 72702657-1-30, orvosi 
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nyilvántartási száma: 29088, vállalkozói igazolvány száma: ES – 255992) 1992. november 23-án a 6. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hetedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
360/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDECO 2003 Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-vel (székhely: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-025414, adószáma: 
13023829-2-10, képviseli: Dr. Bőze Barna Zsolt ügyvezető) 2003. október 30-án a 7. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a nyolcadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
361/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICINA-SICULUS Kft-vel (székhely: 3000 Hatvan, 
Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10, képviseli: Dr. Éger Ildikó, 
orvosi nyilvántartási bejegyzése: Dr. Kerekes Ildikó ügyvezető) 2011. augusztus 29-én a 8. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a kilencedik. határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
362/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Déry Károly Lászlóval (születési helye, ideje: 
Segesvár, 1951. 09. 17., lakik: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 28, adószáma: 72702688-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 39461, vállalkozói igazolvány szám: ES – 255968) 1992. november 23-án a 9. 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
363/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028499, 
adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető) 2007. február 15-én az 1. 
számú házi gyermekorvosi 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenegyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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364/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Ócsainé Dr. Süttő Judittal (születési helye, ideje: 
Budapest XII. 1952. 01. 04., lakik: 3000 Hatvan, Görgey u. 31., adószáma: 47986862-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 31512, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256260) 1993. augusztus 31-én a 2. számú 
házi gyermekorvosi 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenkettedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
365/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia Máriával 
(születési helye, ideje: Gödöllő, 1952. 05. 26., lakik: 3000 Hatvan, Tóth Á. u. 14., adószáma: 61119138-1-30, 
orvosi nyilvántartási száma: 32946, vállalkozói igazolvány száma: 5505768) 1998. október 31-én a 3. számú 
házi gyermekorvosi 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenharmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
366/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 



 

  

14 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Boross Mártával (születési helye, ideje: Nagyréde, 
1948. 03. 16., lakik: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 58., adószáma: 47988462-2-30, orvosi nyilvántartási száma: 
28080, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256367) 1993. augusztus 31-én a 4. számú házi gyermekorvosi 
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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizennegyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
367/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bencze Andrással (születési helye, ideje: 
Galgahévíz, 1943. március 8., lakik: 3000 Hatvan, Szabadság u. 48. sz., adószáma: 72609190-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 20398, vállalkozói igazolvány száma: ES –549640) 1999. december 16-án az 1. számú 
fogorvosi 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
368/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 20., cégjegyzékszám: Cg. 10-06-
024288, adószáma: 20931663-1-10, képviseli: Dr. Harangozó Imre üzletvezető) 2007. szeptember 1-jén a 2. 
számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös 
megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe 
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foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizendhatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
369/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Füri Máriával (születési helye, ideje: Budapest III. 
1950. november 09., lakik: 1031 Budapest, Gázgyári ltp. III. 6/29. sz., adószáma: 72632736-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 33234, vállalkozói igazolvány száma: ES – 460926) 1999. december 16-án a 3. számú 
fogorvosi 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenhetedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
370/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Béke u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 
10-09-026542, adószáma: 13528843-2-10, képviseli: Dr. Harsányiné Dr. Forgács Ágota ügyvezető) 2005. 
augusztus 25-én a 4. számú fogorvosi körzet és ifjúsági fogászati ellátás 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizennyolcadik határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
371/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bellák Mariannával (születési helye, ideje: Hatvan, 
1961. november 17., lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 67. sz., adószáma: 72630497-1-30, orvosi nyilvántartási 
száma: 43076, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256351) 1997. május 29-én  az 5. számú fogorvosi 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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenkilencedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
372/2012. (XII. 10.) 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 ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-027212, 
adószáma: 13824651-2-10, képviseli: Dr. Nemes Károly ügyvezető) 1997. május 29-én a 6. számú fogorvosi 
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. december 21. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Schósz Gabriella irodavezető: 
A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. megtette díjemelési javaslatát 2013. évre vonatkozóan a helyi autóbusz 
járatokra vonatkozóan. Az emelés mértéke 5-5,6%-os, valamint megküldte a 2012. évi beszámolóját. 
 
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: 
 
373/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.-nek (székhely: 3000 
Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénybevételéről szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2012. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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: 
 
374/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella irodavezető: 
Január 1-jétől a Hatvan és Környéke Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. fogja ellátni a 
településen a szilárd hulladék begyűjtését, valamint a környező településeken is ez a Kft. fogja ezt a 
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tevékenységet végezni. Kiszámításra kerültek, hogy milyen díjemeléseket szükséges végrehajtani a 2013. 
évre vonatkozóan, melyet az előterjesztés mellékletében lehet látni. 
 
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: 
 
375/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Kft.-nek (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint közszolgáltatónak a 2013. évre 
beterjesztett díjemelési javaslatát, mely a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozik. 
 
Határidő: 2012. december 30. (a díjemelés hatályba lépésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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: 
 
376/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella irodavezető: 
A Végső és Fehér Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt. végzi közszolgáltatási szerződés alapján a 
folyékony hulladékkezelést Hatvan városban. A Kft. elkészítette a 2013. évre vonatkozó díjemelési 
javaslatát. A települési folyékony hulladék szállítás és elhelyezés díjára vonatkozóan 5,6 %-os emelést 
javasolt. A száraz WC tisztítás szállításra vonatkozóan nem kért emelést.  
 
Rodek Antal bizottsági tag: 
Van még igény a száraz WC tisztításra így, hogy teljesen kiépült a csatornarendszer? 
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Schósz Gabriella irodavezető: 
Szinte nincsen igény, de biztosítani kell. A száraz WC tisztítást, szállítást, ártalmatlanítást már ezért nem is 
emeli.  
 
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: 
 
377/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat mellékletében szereplő 
tartalommal módosításra kerüljön az önkormányzat és a Végső és Fehér Kkt. (székhely: 3000 Hatvan, Attila 
u. 51.) között létrejött – a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 2012. január 1-től hatályos – 
közszolgáltatási szerződés. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2013. január 1. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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: 
 
378/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 20/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. 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: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella irodavezető: 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. végzi az önkormányzati tulajdonú bérlakások 
üzemeltetését. 2013. évre vonatkozóan megtette ajánlatát a Zrt. Javasoljuk azt a verziót elfogadni, amely az 
5,6%-os díjemelés alatt marad.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
379/2012. (XII. 10.) 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 rendelet tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella irodavezető: 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. végzi az óhatvani temető üzemeltetését. Az 
üzemeltető nem javasolja a díjak emelését, azonban javasolja, hogy a gépjármű behajtási díjak kerüljenek 
eltörlésre, valamint az urna sírhelyek méretét javasolja nagyobbra módosítani, vagyis a 0,6x0,8 métereset 
0,8x1 méteres méretűre.  
 
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: 
 
380/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 
30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető: 
Az alapító okirat módosítását a jogszabályi változások tették kötelezővé. Egyrészt 2012. évben szétváltak az 
önkormányzati és a hivatali feladatok. Az önkormányzati feladatok az alapító okiratban kivezetésre kerülnek. 
Másrészt 2013. január 1-jétől változik a hivatal elnevezése, Hatvani Polgármesteri Hivatal lesz hivatalosan, 
ezt kell majd használni. A járási feladatok is kikerültek január 1-jétől a polgármesteri hivatal szakfeladatai 
közül. 
 
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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381/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 
2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.Az alapító okirat 1. „A költségvetési szerv neve” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  1. A költségvetési szerv neve: Hatvani Polgármesteri Hivatal 
 
2. Az alapító okirat 5. „Alaptevékenysége” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„5. Alaptevékenysége:          
8411 Általános közigazgatás  

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
az önkormányzat polgármesteri hivatala, általános, ágazathoz nem köthető igazgatási 
tevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások 

841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenysége 
az országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
az önkormányzati képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások  

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek     
 a országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztásokkal 

kapcsolatos bevételek és kiadások                  
841117 Európai parlamenti képviselő - választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 az európai parlamenti képviselőválasztásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 
841133 Adóigazgatás 

az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek megállapításával, beszedésével, 
nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

841173 Statisztikai tevékenység 
 az adatok statisztikai módszerekkel történő felvételével, feldolgozásával, tárolásával, 

átadásával, átvételével, elemzésével, szolgáltatásával, közlésével, valamint közzétételével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
 az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú kistérségi társulás által a 

felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott 
intézményfinanszírozás 

8424 Közbiztonság, közrend 
 842421 Közterület rendjének fenntartása 
 a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti 

tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, 
továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti 
tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások 

8425 Tűzvédelem 
842531 Polgári védelmi ágazati feladatai 

az egyes igazgatási ágazatok jogszabályban meghatározott polgári védelmi 
tevékenységekkel összefüggő sajátos feladataival kapcsolatos bevételek és kiadások 
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8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 
882111 Rendszeres szociális segély 

a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres szociális 
segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres támogatással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaik viseléséhez az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres 
támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára folyósított pénzbeli 
ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
a kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevétele és kiadások 

882119 Óvodáztatási támogatás 
 az óvodáztatási támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

8822 Önkormányzati természetbeni ellátások 
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 

 a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 
esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és adósságcsökkentési támogatást magában 
foglaló lakhatást segítő ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

8899 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 

 a költségvetési szerv által a dolgozójának (jellemzően a közszolgálati vagy más 
szabályzatban meghatározott módon és feltételekkel) nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási, 
letelepedési támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, 
programok és támogatások 

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű 

munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet 
alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 
 a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű 

munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő - külön kormányrendelet 
alapján szervezett - foglalkoztatásával kapcsolatos bevétele és kiadások 

 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy országos közfoglalkoztatási 

program támogatása keretében - külön kormányrendelet alapján - szervezett, a bérpótló 
juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 hónapig történő foglalkoztatásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

 
 
 3.  Az alapító okirat 6. „Illetékességi területe” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  6.. Illetékességi területe: Hatvan város közigazgatási területe,  

továbbá körzeti feladatokat lát el : 
   építéshatósági: Boldog, Hort, Csány, Ecséd, 



 

  

23 

Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes,Lőrinci, Apc, Petőfibánya, 
Zagyvaszntó, Rózsaszentmárton közigazgatási területein látja el. 

 
 4.  Az alapító okirat 9. „A Polgármesteri Hivatal vagyona a következőkből áll” pontja  

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
     9.  A Polgármesteri Hivatal vagyona a következőkből áll: 

  A fenntartó önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal használatába adott           
 önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe sorolt ingatlan használati   joga:     

    -  Városháza épületének tulajdonjoga (2995 hrsz.), 
   -  Bezerédi út 1. számú ingatlan tulajdonjoga 
 
 5. Az alapító okirat 10. „Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,  
                megbízási, választási rendje” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   10.  Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási,   
  választási rendje: 

A Polgármester pályázat alapján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki. A jegyző kinevezése határozatlan időre szól. A jegyző vezeti a 
képviselő-testület hivatalát. (2011. évi CLXXXIX. tv. 81-82.§) 

 
 6. Az alapító okirat 11 „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)”  
     pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

   11.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati, melyre a  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.  Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet 
továbbá munkaviszony is, melyre nézve a  Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény az irányadó. 
Egyéb  foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi  IV. 
törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
A képviselő-testület a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető: 
Ez a rendelet azoknak a bekötéseknek a díjtételét tartalmazza, amelyek a későbbi rácsatlakozásnál kerülnek 
meghatározásra. Ez azokra vonatkozik, akik amikor elkészült a szennyvíz beruházás, akkor a meghatározott 
érdekeltségi hozzájárulást nem fizették be és utólagosan szeretnének a csatornahálózathoz csatlakozni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag: 
Azoknak akik eredetileg fizették ki az érdekeltségi hozzájárulást, mennyit kellett fizetni? Mert most csak 75 
ezer forint kell majd. 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető: 
150 ezer forintot. 
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dr. Szikszai Márta jegyző: 
Volt vita. A 75 ezer Ft-nak az az oka, hogy ez csak a rákötési lehetőséget biztosítja, tehát csak bekerül az 
udvarra. Onnantól az ingatlantulajdonosnak saját dolga tovább vezetni. Az eredeti rákötéseknél a 150 ezer 
Ft-ban benne volt az is, hogy az első optimális csatlakozási pontig elvitték a vezetéket, ez lehetett akár 20 
méter is, ha adott esetben úgy jött ki a szennyvízelvezetés, és ott ez az élőre kötést is tartalmazta. Ez viszont 
csak az 1 méteres beállást adja, és utána a polgárnak a dolga, hogy hogyan és miként csatlakoztat rá. 
Megnéztük azt is, hogy költségben mit jelent ez, tehát a 150 ezer Ft kb. 2/3-a az ingatlanba történő bekötés 
és 1/3-a az ingatlanon belüli beállás. Ennek hozzávetőleg 50 ezer Ft a költsége. 
 
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: 
 
382/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és a benne foglalt rendelet tervezetet ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület részére nyújtandó támogatásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető: 
Az együttműködési megállapodás már az év elején megkötésre került. Annak egy módosítása lenne, hogy 
200 ezer Ft-ot szeretnének pluszban, mivel nyertek a pályázaton, és ez 2 milló Ft-ot jelentene részükre. 
Ehhez ennek a 200 ezer Ft-nak december közepére ott kellene lenni a számlájukon, akkor tudják lehívni a 
pályázaton nyert összeghez a különbséget. Ezt kéri megelőlegezésre az egyesület a következő év terhére. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 1. 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
383/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület részére 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 
Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u.2.) között létrejött 
együttműködési megállapodásban szereplő 800.000,- Ft, azaz Nyolcszázezer forint támogatási összeg 2012. 
december 14. napjával 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint támogatási összegre módosuljon. 
A 200.000,- Ft többlettámogatás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosított. 



 

  

25 

 
Határidő: 2012. december 14.  
      2013. május 31. (a támogatás elszámolására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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: 
 
384/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület részére nyújtandó 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) 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. 
 
Határidő: 2012. december 14. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés Hatvan város aljegyzője közszolgálati jogviszonyának jogutódlással történő 
megszüntetésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 
dr. Szikszai Márta jegyző: 
A járási hivatalok felállításával 23 fő áthelyezésére kerül sor a Heves Megyei Kormányhivatallal kötött 
megállapodás alapján. Ebben a névsorban az aljegyző asszony is szerepel. A törvény erejénél fogva az 
átkerülők közszolgálati jogviszonya kormányzati tisztviselői jogviszonnyá alakul át. Mivel a képviselő-
testület gyakorolja 2012. december 31-ig a kinevezéssel, kinevezés megszüntetésével, illetve az 
áthelyezéssel kapcsolatos munkáltatói jogköröket, ezért a képviselő-testületnek erről dönteni kell. A 
későbbiekre vonatkozóan van egy hölgy, egy szakvizsgázott jogásznő, Szabó Ildikónak hívják, vele 
ismerkedünk. Valószínűleg január 1-jétől hatósági irodavezetőnek lesz kinevezve. Az aljegyző személyéről 
pedig a január 1-től hatályba lépő új önkormányzati törvény értelmében a polgármester dönt, hiszen a 
képviselő-testület hatásköréből egyértelműen a polgármester hatáskörébe kerül a jegyző és az aljegyző 
kinevezésével összefüggő jogosultságok. Ezt pályáztatni kell, kötelező a pályázati eljárás, ennek lezárásáig 
megbízással funkcionálhat aljegyző. 
 
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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385/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város aljegyzője közszolgálati jogviszonyának 
jogutódlással történő megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  hozzájárul Komendáné Nagy Márta határozatlan időre 
kinevezett aljegyző közszolgálati jogviszonyának jogutódlással történő megszüntetéséhez 2012. december 
31. napjával. 
Az aljegyző részére a munkáltató  a  közszolgálati jogviszony jogutódlással  történő megszűnéséig 
 - a 2012. évre járó -  szabadságát kiadja. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:     a munkáltatói intézkedések megtételéért, Hatvan város jegyzője 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd irodavezető: 
A főtér rendezése során az Ady Endre Könyvtár telekhatárán módosított egy korábbi határozatával a 
képviselő-testület, mely változás a földhivatalnál átvezetésre került. Az alapító okiratban történő átvezetést 
szolgálja az előterjesztés. 
 
Rodek Antal bizottsági tag: 
Ez honnan jelent csökkenést? 
 
Schósz Gabriella irodavezető: 
Az udvar egy része csökken a korábban elfogadott rendezési tervmódosítás kapcsán. 
 
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: 
 
386/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár 691/2010. (XII. 16.) számú 
határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2012. december 17. napi hatályba lépés mellett az alábbiak szerint 
módosítja:  
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1. Az Alapító okirat I. pont első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ I. Általános rendelkezések 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
10. § (1) bekezdés g) pontja felhatalmazása, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § és az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a előírásai 
értelmében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:”  
 
 
2. Az Alapító okirat V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
Ady Endre Könyvtár (székhely): 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3. Hrsz.: 3012/1 - az ingatlan területe: 926 m2 
- a beépített hasznos alapterület: 1716 m2 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Fiókkönyvtár (telephely): 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 13. Hrsz.: 504 - az ingatlan területe: 1444m2  
- beépített terület: 240 m2 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata 
Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületét illeti 
meg.” 
 
3. Az Alapító Okirat VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„VIII. Hatályba lépés:  
Jelen okirat 2012. december 17-én lép hatályba.” 
 
4. Az Alapító Okirat IX. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ IX. Záró rendelkezések: 
Jelen alapító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 691/2010. (XII. 16.) sz. 
határozatával adta ki és …../2012. (XII. 13.) sz. határozatával módosította. Az alapító okirat nem 
selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.” 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, továbbá 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 14. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd irodavezető: 
A korábban kötött és jelenleg még hatályos közművelődési megállapodás december végével lejár. 2013. év 
végéig a képviselő-testület ismét közművelődési megállapodást kötne, mely alapján 550 eFt támogatást 
nyújtana a művelődési háznak. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
387/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő 
közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 
16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok 
ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
550.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen 
határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2012. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd irodavezető: 
A nemzetiségi törvény alapján minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a nemzetiségi önkormányzattal 
kötött megállapodást, ami a helyiség használatra, illetve a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat 
tartalmazza. Lényegében a módosítások is ezt érintik, a pénzügyekkel kapcsolatos szabályok pontosításra 
kerülnek. 
 
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: 
 
388/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos 
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végrehajtási feladatokra vonatkozóan kötött együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete szerint 
egységes szerkezetben módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2013. január 31. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
19. napirend 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 
 
dr. Szikszai Márta jegyző: 
Az államigazgatás reformja a mi hivatalunkat is elérte. A járási hivatalok felállítása, illetve a köznevelési 
intézményrendszer módosulása a két fő ok, ami érinti az önkormányzaton belül a polgármesteri hivatalnak a 
működését és így a felépítését is. A Polgármesteri Kabinet, a Műszaki Iroda és a Gazdálkodási Iroda 
szervezeti felépítése változatlan marad. A Hatósági Irodán belül az Okmányiroda és a Gyámhivatal, mivel 
tevékenységük a járási hivatalhoz kerül át, megszűnik. A Szociális és Egészségügyi Osztály tevékenysége 
pedig körülbelül 1/3-ával csökken, tehát az itt maradó feladatok 2/3 részt képeznek. Ezért a Gyámhivatalt és 
az Okmányirodát osztály szinten törölni szükséges ebből a rendszerből, és a javaslat értelmében a Szociális 
és Egészségügyi Osztályt és az Igazgatási Osztályt javasoljuk egy osztállyá, egy ún. Általános Igazgatási 
Osztállyá összevonni, ahol 9-10 ember fog dolgozni. A köznevelés reformja kapcsán a szakmai felügyelet, a 
szakmai tevékenység az minden esetben az államhoz kerül, ezért úgy gondoljuk, hogy az Intézmény-
felügyeleti Osztályt - ami július 1-jéig irodaként működött, aztán osztályt csináltunk belőle - a feladat 
csökkenés révén indokolt megszüntetni. A Jegyzői Irodán a Törvényességi Ellenőrzési Koordinációs és 
Szervezési Osztályon belül egy közművelődési és egy köznevelési referens fogja ezeket a feladatokat ellátni 
az osztályvezető, az irodavezető és a jegyző irányításával. Ugyanakkor az intézmények működtetése, tehát az 
intézmények infrastruktúrájának a biztosítása az önkormányzat feladata, és a törvény erejénél fogva, mint 
3000 fő feletti városnak vállalnia is kellett. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg az intézményeknél lévő, a 
pedagógiai munkát közvetlenül nem segítő technikai dolgozók, úgy mint takarító nő, portás, karbantartó a 
polgármesteri hivatal hivatali állományába kerülnek be munkavállalókként. Erre hoznánk létre a Jegyzői 
Irodán belül egy Központi Gondnokság nevű osztályt, ami a 37 fizikai állományban lévő személlyel indulna, 
tehát itt munkavállalói státuszok lennének. A munkaköri leírásokon már sokat gondolkodtam, elég érdekesen 
fog alakulni. A munkáltatói jogkör gyakorlója egyértelműen a jegyző, azonban a konkrét munkautasításokat, 
munkaszervezéseket az intézményvezetővel kötött megállapodás alapján - majd valamilyen jogi formát 
találunk erre - az intézmény vezetője fogja gyakorolni. Az anyagvételezés, az irányításuk, a hosszabb távú 
helyettesítések megoldása itt fog történni a polgármesteri hivatalban ezért gondoltuk a Központi 
Gondnokságot osztály szinten beemelni a polgármesteri hivatal szervezetébe, aminek az élén osztályvezető 
áll. A létszámokra vonatkozóan 150 főben indokolt meghatározni a polgármesteri hivatal létszámát. Ez 
soknak tűnhet az előző városvezetés által meghatározotthoz képest is, azonban számoljunk azzal, hogy a 150 
főből 38 fő a gondnokság, illetve egy 20 fős közterület-felügyeleti osztály is működik, ami egy vállalt feladat 
és immár másfél éve kielégítően szolgálja a városlakók érdekeit. A tényleges hivatali dolgozói létszám 92 fő, 
akik azt a feladatot látják el, amit az előző városvezetés alatt sokkal többen láttak el.  
 
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: 
 
389/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján belül 

működő Városi Gyámhivatalt, a Hatósági Iroda Igazgatási Osztályán belül működő Okmányirodát, 
valamint a Jegyzői Irodán belül működő Intézmény-felügyeleti Osztályt, mint szervezeti egységeket 
2012. december 31. napjával megszünteti. 
A képviselő-testület 2013. január 1. napjától kezdődően új szervezeti egységként Központi Gondokságot 
hoz létre a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján belül. A képviselő-testület továbbá 2013. január 1. 
napjától kezdődően a Hatósági Irodán belül jelenleg működő Igazgatási Osztályt és a Szociális és 
Egészségügyi Osztályt összevonja, és új osztályként létrehozza a Hatósági Irodán belül az Általános 
Igazgatási Osztályt. 
A szervezeti változások miatt a Polgármesteri Hivatal belső működési szabályzatát, a Hatósági Iroda és 
a Jegyzői Iroda ügyrendjét a fentieknek megfelelően módosítani kell. 

 
2. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését bemutató ábrát 2013. január 1-

jétől kezdődő hatállyal a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
3. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 2013. január 1-jétől 101 köztisztviselői, 

ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 41 közalkalmazotti álláshellyel, 2 
önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 150 
álláshellyel hagyja jóvá. 

 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
20. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző: 
Az előző napirendek kapcsán utaltam rá, hogy 2013. január 1-jén hatályba lép az új önkormányzati törvény. 
Itt a terminológia változik egy-két helyen, illetve a hatáskörök másfélekénti átcsoportosítására is szükség 
van. Az előterjesztésben az újonnan bekerülő részek vastaggal szedve, a törlendő részek áthúzással vannak 
jelölve. Az új önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy az 
önkormányzati hatósági ügyet a jegyzőre is átruházzon. Ez egy merőben új fordulat a 22 éve hatályban lévő 
törvényünkkel szemben. Polgármester úrral történt egyeztetés alapján a gyermekvédelmi feladatokhoz, 
illetve egyes szociális ellátásokhoz kapcsolódó hatáskörök ellátását, azt javasoltam, hogy a képviselő-testület 
a polgármester helyett a jegyzőre ruházza át. Ez abból is fakad, hogy ha ágazatilag nézzük, akkor ebben a 
jegyzőnek amúgy is vannak törvény által telepített hatáskörei. Ezek alapján és a munkaterhek megosztása 
szempontjából érdemes a jegyző átruházott hatáskörébe tenni ezeket. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 1. 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
390/2012. (XII. 10.) 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 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-i hatállyal elfogadja az önkormányzat 
jelen határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
391/2012. (XII. 10.) 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 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1-i hatállyal elfogadja az önkormányzat jelen 
határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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: 
 
392/2012. (XII. 10.) 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 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
21. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd irodavezető: 
Az előterjesztés a 2013. évi munkatervről szól. 73 napirendre érkezett javaslat, melyek beépítésre kerültek a 
munkatervbe. 
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dr, Szikszai Márta jegyző: 
A beszámolók kapcsán van változás. Az eddigi SzMSz szerint az átruházott hatáskörökről a bizottságok és a 
polgármester az adott év utolsó decemberi ülésére kell beszámolni. Ez azonban nem nyújt teljes képet, hiszen 
ezáltal csak novemberig dolgozzuk fel az adatokat és a december hónap az mindig kimarad. Az adott évi 
beszámolóban még nem, a következő éviben pedig már nem szerepel. A javaslat szerint a tárgyévet követő év 
februárjában jönnének be ezek a beszámolók. Ezt indokolja az is, hogy a hatósági statisztikát - amire minden 
beszámoló nagyban támaszkodhat - január 31-ig kell a hivatalnak elkészíteni. Ezeket a beszámolókat ezzel 
összhangban tudjuk megtenni. Szintén új beszámoló, ami törvényben szerepel, hogy a polgármesteri hivatal 
munkájáról is számot kell adni a jegyzőnek a képviselő-testület felé. A jegyzőt nem a képviselő-testület 
nevezi ki, de beszámoltathatja minden évben. 
 
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: 
 
393/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2013. 
évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a jövő évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjei figyelembevételével fogadják el. 
 
Határidő: 2012. december 21. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
22. napirend 
Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
394/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja Hatvan város polgármesterének az 
átruházott hatáskörben eljárva hozott 2012. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
 
23. napirend 
Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
395/2012. (XII. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. évi átruházott 
hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2012. december 13. 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 
 
24. napirend 
Egyebek 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző: 
Mivel ebben a formában utoljára vagyunk együtt, ezért ezúton is szeretném megköszönni az együttműködést, 
és további jó munkát kívánok a bizottságnak. 
 
Nádas Sándor: 
Mi is köszönjük. A továbbiakhoz kitartást és jó munkát kívánunk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző: 
Szükség lenne egy rendkívüli bizottsági ülésre, mert 3 téma van, amit nem tudtunk előkészíteni a mai ülésre. 
Az egyik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás, ami az iskolákra vonatkozik. 
A múlt héten, szerdán kaptuk meg a tankerület vezető asszony közreműködésével a tervezetet, illetve a 
megállapodás mellékletét képező óriási adat mennyiséget tartalmazó intézményi és önkormányzati táblákat, 
ezeknek a feltöltése folyik. Nagyon reméljük, hogy a 13-i ülésre ez be tud jönni, és polgármester úr alá tudja 
írni. Még egy napirendi pontunk lesz akkor, a múzeum átvételével kapcsolatos előterjesztés. Egy nagyon 
bonyolult jogi folyamaton ment keresztül a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, mint múzeumi 
szervezet. Ez most a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik, időközben jött a 
törvényi változás, mely által az önkormányzat a törvény erejénél fogva fogja ennek az intézménynek a 
fenntartását jogutódlással megszerezni, és így válik jogosulttá a normatíva lehívására, ez is még 
minisztériumi szintű egyeztetés alatt áll. Van még egy pont, az pedig a laktanya kérdése, remélem, hogy ez a 
megállapodás elkészül, úgy tűnik, hogy sikerül a tulajdonosnak és az önkormányzat első számú vezetőjének 
megállapodni az elszámolásban. Az önkormányzat tulajdonba visszakap bizonyos ingatlanokat, amiket 
később majd megfelelő célra hasznosítani tud. A mostani tulajdonos kötelezettségeinek nem teljesítéséből 
fakadó károkat beszámítással letudjuk, illetve az adótartozás beszámítására is az alku szerint lehetőség van. 
Ez a három rendkívül fontos téma van, ezért kérem az elnök urat, hogy tűzze ki a rendkívüli ülés időpontját.  
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Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Csütörtökön 8 órakor lesz rendkívüli ülés. 
 
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. 
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