
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. január 26-án 8.45 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális 
termében tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Lestyán Balázs tag 
- Marján János tag  
 

Igazoltan távol maradt más irányú elfoglaltsága miatt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag 
 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), 
megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az 
alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 71/2012. (I. 26.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2012. január 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

  Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

2. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

  Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető  



 
Határidő: 2012. január 26. 

Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont 
Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Schósz Gabriella: A 2011. évi CCI. törvény módosította a környezetterhelési díjra vonatkozó 
törvény azon részét, amely meghatározza a talajterhelési díj mértékét. Korábban ez 120,- 
Ft/m³ volt, most 1.200,- Ft/m³-re változik, ezért szükséges a talajterhelésre vonatkozó helyi 
önkormányzati rendeletet módosítani. A módosítás során elvégeztük azt a helyesbítést is, 
hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. neve helyesen kerüljön bele a rendeletbe, mivel korábban 
Rt. volt. 
Papp István: Ahol bent van a csonk az udvaron, de még nem kötöttek be, mert tél van, meg 
egyebek miatt, azokra nem vetjük ki, ugye? 
Schósz Gabriella: Nem, azokra az ingatlanokra vonatkozik ez, ahol már az üzemképes 
csatornahálózat rendelkezésre áll, de nem kötnek rá. A talajterhelési díj mértéke utólagos, 
önkéntes bevallással történik a helyi adócsoporthoz és ők vetik ki a díjat. 
Lestyán Balázs: Ez csak a szennyvízre vonatkozik? 
Schósz Gabriella: Igen. 
Papp István: Arra, aki azt mondta, hogy ő nem akarja. 
Bánkutiné Katona Mária: Tehát a lehetősége megvolt, de nem tette meg. 
Papp István: Sok hely van, ahol nincsen rákötés, azt gondolom, ha 1.200,- Ft-ot rájuk 
nyomnak, akkor  egyből fennakad a szemük. 
Schósz Gabriella: A médiában, mindenhol fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy ne jövőre 
érje őket meglepetés. 
Lestyán Balázs: Mikortól hatályos ez? 
Schósz Gabriella: 2012. február 1-től, de ebben az évben még nem, csak jövőre lesz hatása, 
mert mindig az előző évre kell bevallani és megfizetni a talajterhelési díjat. Most még 120,- 
Ft-tal kell fizetniük, március 31-ig kell befizetni, tehát jövő év tavaszán döbbennek majd rá 
azok, akik esetleg ezt nem veszik komolyan. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 72/2012. (I. 26.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a talajterhelési díj helyi 
szabályairól szóló 32/2004. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.  
 
 
2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásról 
 
dr. Paronai Richárd: A nemzetiségekről szólóan új törvény lépett hatályba 2012. január 1-
jével. Ez meghatározza, hogy a helyi önkormányzat biztosítja a helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a működési, személyi és tárgyi feltételeket. Ezzel kapcsolatosan 
helyiséget is biztosít a számukra ingyenesen igény szerint, de legalább 16 órában havonta. 
Ezzel kapcsolatban megállapodást kell kötni 30 napon belül, ezt írja elő a jogszabály. 
Korábban már volt megállapodás a kisebbségi önkormányzattal. Ez ugyanakkor csak a 
pénzügyi vitelre vonatkozó szabályokat tartalmazta és az új államháztartási törvény – ami 



szintén január 1-jével lépett hatályba – kimondja, hogy az ilyen jellegű szabályozást a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban kell rendezni. Éppen ezért a 
korábbi megállapodásunkat hatályon kívül kell helyezni és egy megállapodásban  a személyi 
és tárgyi feltételeket, valamint a pénzügyi vitelre vonatkozó szabályokat kell rendezni, erre 
nézve kell megállapodást kötnie a nemzetiségi önkormányzattal a helyi önkormányzatnak. 
Lényegében ezt tartalmazza az előterjesztés, ha elfogadja a bizottság és a képviselő-testület 
is, illetve a roma nemzetiségi képviselő-testület, akkor az aláírás előtt nincsen akadály.  
Lestyán Balázs: Azt nem lehet, hogy mi most először elfogadjuk? 
dr. Szikszai Márta: Ők is elfogadják ugyanezt az előterjesztést, utána pedig a felhatalmazó 
rendelkezések alapján a polgármester és az elnök aláírja.  
dr. Paronai Richárd: Mivel az előterjesztésnek a mellékletét képezi ez a megállapodás. 
Lestyán Balázs: A tárgyi feltételeket illetően mi van ebben az előterjesztésben? 
dr. Paronai Richárd: Több pont van, elsődlegesen helyiséget biztosítunk; azt mondja ki a 
jogszabály, hogy az önkormányzat székhelyén, ez pedig a Kossuth tér 2. Az a hely, amit 
kinéztünk, az Iskola utcára néző épület, a Fehérgyűrűnek és a mozgáskorlátozottaknak ott 
van egy helyisége, ez 12 m² alapterületű. Már korábban bútorokat adtunk nekik, csak ahol 
vannak most a pártok, abba a helyiségbe van elzárva, ugyanazokat gondoltuk visszahozni, 
ezt tartalmazza is a megállapodás. Már korábban birtokba adtuk, egy számítógépet, egy 
nyomtatót és egy monitort biztosítunk, mint tárgyi feltételt, ezt csak használatba adjuk, 
valamint széket, asztalt. Alapvetőnek gondoltuk azt, hogy a nemzetiségi önkormányzathoz 
érkező ügyfelekre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint az önkormányzathoz érkező 
ügyfelekre, éppen ezért a portán egy ügyfélkártyát fognak ők is kapni. Azzal kapcsolatban, 
hogy igény szerint, de legalább 16 órában, elsődlegesen úgy gondoltuk, hogy ez legyen 
hétköznapokon 8.00 és 16.00 óra között, amikor a hivatal nyitva van. 
Lestyán Balázs: Bizonyos napokon. 
dr. Szikszai Márta: Nem, igény szerint a rendelkezésükre bocsátjuk.  
Bánkutiné Katona Mária: Az államháztartási törvény még úgy is módosul, hogy a két 
önkormányzatnak a költségvetése teljesen szétválik, tehát nem épül be a mi 
költségvetésünkbe az ő költségvetésük. Most még a mi számlánkra fog jönni az állami 
támogatás, de három napon belül tovább kell nekik utalni, tehát a mi könyveinkben nem is 
fog megjelenni az ő költségvetésük. Annyira kapcsolódunk, hogy elvileg kötelező ellátni a 
pénzügyi-számviteli lebonyolítási dolgaikat, de nem épül be a költségvetésünkbe. Nekünk 
kötelességünk ellenjegyezni, tehát az érvényesítési és az ellenőrzési feladatok megmaradnak 
az önkormányzatnál, csak máshogy lesz, mint eddig volt, mert a mi költségvetésünk nem 
tartalmazza az ő költségvetésüket. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 73/2012. (I. 26.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 
ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatokra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt a Hatvan Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi. 
 



2. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az együttműködési megállapodás mind 
a két szerződő fél részéről történő aláírásával egyidejűleg 704/2010. (XII.16.) számú és 
742/2011. (XII.15.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2012. január 31. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.00 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________      __________________________________
            Papp István                         Jávorkáné Jenei Katalin 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               jegyzőkönyvvezető   
       Bizottság elnöke                                


