
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. április 26-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági tag (késve érkezett) 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Egyed László                              jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Lestyán Balázs eseti bizottság elnöke 
 Rékasi Éva előkészítésben közreműködő 
 Braun Zsófia belső ellenőr 
 Oláh Natália belső ellenőr 
 Dr. Stankovics Éva ASK Kft. ügyvezető igazgató 
              Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
Kérte, hogy a Lestyán Balázs képviselő úr előterjesztésében készített előterjesztést, mely a 20. 
napirendi pont a meghívón-, a bizottsági ülés első napirendi pontjaként tárgyalják meg, illetve a 
Komendáné Nagy Márta aljegyző asszony által készített előterjesztést-, mely a meghívó 6. napirendi 
pontjaként szerepel-, a bizottsági ülés utolsó, 20. napirendi pontjaként tárgyalják meg. 
 
Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Nádas Sándor 
bizottsági elnöknek a napirend módosításra tett javaslatát elfogadta. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosítással együtt a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
131/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. április 
26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d 
N y í l t  ü l é s 

1. Beszámoló az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság tevékenységéről 
 
  Előterjesztő: Lestyán Balázs, az eseti bizottság elnöke 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 

 
3. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke lemondó 

nyilatkozatának elfogadásáról és a kuratórium elnökének és tagjának megválasztásáról 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által alapítandó gazdasági társaság létrehozásáról 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének 

módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató 
megválasztásáról 

   
  Előadó az 2-5. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

6. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről 
   
  Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
  

7. Előterjesztés közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozására 
 
  Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 

 
8. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 

adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

9. Előterjesztés a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választására 
   
  Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

10. Tájékoztató a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
 
  Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjáról     

 
12. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés 

módosításáról 
 

13. Előterjesztés közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
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14. Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az 

esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötendő használati megállapodásról  

15. Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítéséhez szükséges bérleti szerződés 
megkötéséről 

 
  Előadó a 11-15. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
           irodavezető 
 

16. Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 
2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
  Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

17. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
  Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

18. Előterjesztés a Szivárvány Szociális,- Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel 
kapcsolatos döntésekről 

  
  Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
 

19. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentésről 
   
  Előadó: Belső ellenőrök 
 

20. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
  Előterjesztő a 11-20. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

21. Egyebek 
 
 

N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Beszámoló az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs eseti bizottság elnöke 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Lestyán Balázs eseti bizottság elnöke 
Elmondta, hogy amikor a képviselő-testület döntött a bizottság létrehozásáról, döntött arról is, hogy 
beszámolót kell készíteni a bizottság munkájáról. Két szakértői csoport segítette a bizottság 
munkáját, az egyik a pályázatok vizsgálatában segített, erről készült egy összefoglaló táblázat, 
melyben a pályázati hiányosságokat tárták fel. A másik szakértői csoport jogi szempontból vizsgálta 
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az ügyeket, melyet különböző szerződések vizsgálatát foglalta magába. Hat ügy zárult le, erről volt 
sajtótájékoztató is. Mind a hat ügyben feljelentés készült. Ezeknek az ügyeknek a tárgyalása zárt 
ülésen történt, tehát az a rész nyilvános ami a sajtótájékoztatón elhangzott. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A képviselő-testület zárt ülésen sem kaphat információt arról, amit ez a bizottság két szakértővel 
feltárt? Ez annyira titkos, hogy ezt senki más nem tudhatja csak a bizottság, vagy csak a szakértők? 
 
Lestyán Balázs eseti bizottság elnöke 
Az ügyvédi iroda kérése volt, hogy ezeket az ügyeket zárt ülésen tárgyalja a bizottság. Hiszen olyan 
ügyek is felmerültek, ahol csak feltételezések voltak, és addig amíg a feljelentések le nem zajlanak, 
addig azok is maradnak, hogy ezek ne okozzanak senkinek se problémát, illetve van ennek egy 
nyilvános része, ahol mindenki megismerheti a tartalmát, hogy milyen ügyekben tettek feljelentést. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azt olvasta az újságban. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Utána fognak járni. 
 
Lestyán Balázs eseti bizottság elnök 
Hangsúlyozta, hogy nem a bizottság, hanem a szakértők kérték, hogy zárt ülésen tárgyalják az 
anyagokat. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy az Eseti Bizottság beszámolója nem tartalmaz plusz információkat a 
sajtótájékoztatóban elhangzottakhoz képest. Az volt a problémája, hogy ha nem a bizottság döntötte 
el, hogy itt mi a teendő, valamint a képviselő-testület nem tudhat többet, mint ez a beszámoló, akkor 
ez neki nem elegendő. Megköszönte jegyző asszonynak amit ezzel kapcsolatban mondott. 
 
Lestyán Balázs eseti bizottság elnök 
A bizottság döntött, de a szakértők véleményét azért vették figyelembe, mert a bizottság tagjai 
jogilag nem képzett emberek, jogi szempontból nem tudták értékelni. Tehát a bizottság hozta meg a 
döntést az alapján, amilyen szakértői vélemény keletkezett. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tekintettel arra, hogy ez különösebb információt nem tartalmaz, nem tud véleményt kialakítani. Nem 
tudta azt mondani, hogy ez megalapozott, vagy megalapozatlan, mert ez a beszámoló nem tartalmaz 
olyan információkat, ami alapján véleménye lehetne.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nyilván azért nem kerülnek nyilvánosságra az adatok, mert ezek a bíróságnak a dolgait képezik. 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
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132/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Lestyán Balázs 
bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti 
Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Elmúlt Időszak 
Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság 2010. október 14. és 2011. április 19. közötti időszakban 
végzett munkájáról szóló beszámolót. 

 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András 
Az elmúlt testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról hogy a Miskolci Egyetem üzletrészét 
megvásárolja. Ez volt az első változás. A második pedig, hogy a Tudáscentrum a Társadalmi 
Esélyegyenlőségért Oktatási és Kultúrális Alapítvány ajánlotta fel Hatvan Város Önkormányzata 
részére, hogy megvásárolhatja 100 ezer Ft-os névértéken a tulajdonrészét. Ez esetben a TISZK-nek 
már csak 3 tagja lesz. Hatvan Város Önkormányzata, a Heves Megyei Önkormányzat, és a Hatvani 
Volán Zrt. Azért indokolt ennek a döntésnek a meghozatala, mert így talán az érdekek is jobban 
tudnak egy irányba húzni. Mindenképpen fontos a város szempontjából ennek a döntésnek a 
meghozatala. 
 
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: 
 
133/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 
kélszült előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan-TISZK 

Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban tagsági viszonyt létesítő Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási 
és Kulturális Alapítvány tag 100.000,-Ft névértékű üzletrészét névértéken megvásárolja, és 
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felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzletrész-átruházási szerződés aláírására, 
valamint az ügyvezető felé történő tagváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség 
megtételére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyeken rendelkezésre áll. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-

szervezési Nonprofit Közhasznú Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzletrész-átruházás következtében 
szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2011. május 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának elnöke lemondó 
nyilatkozatának elfogadásáról és a kuratórium elnökének és tagjának megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András 
Hatvan Városért Közalapítványban már történt változás, amikor megválasztotta a testület a vezető 
tisztségviselőket. Dr. Zsemberovszky Mária ezen tisztségéről lemondott, szükséges helyette új 
elnököt választani. A közalapítvány tekintetében szintén bírósági bejegyzés fogja követni a 
képviselő-testület döntését. Az előterjesztés 4 határozati javaslatot foglal magába, ami tartalmazza a 
lemondást, az új tag megválasztását, illetve az elnök személyének megválasztását. Szükséges 
továbbá ilyenkor a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okirat elfogadása. 
 
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: 
 
134/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának 
elnöke lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és a kuratórium elnökének és tagjának 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.239/1991/7.) alapítója 
akként határoz, hogy Dr. Estradané dr. Zsemberovszky Mária (an.: Deák Mária, lakik: 3000 Hatvan, 
Tompa Mihály u. 2.) a kuratórium elnökének 2011. március 16. napján kelt lemondó nyilatkozatát 
2011. április 28. napjával tudomásul veszi és elfogadja. 
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Határid ő: 2011. április 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
135/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának 
elnöke lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és a kuratórium elnökének és tagjának 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.239/1991/7.) alapítója 
akként határoz, hogy „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának tagjává 2011. április 28. 
napjától kezdődő hatállyal 2014. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi 
személyt választja meg: 
− Szilágyi Istvánné an.: Fehér Anna, lakik: 3000 Hatvan, Dózsa György út 17. – kuratórium tagja, 
 
A Kuratórium tagja tiszteletdíjban nem részesül. 
 
Határid ő: 2011. április 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
 
136/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának 
elnöke lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és a kuratórium elnökének és tagjának 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.239/1991/7.) alapítója 
akként határoz, hogy „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának elnökévé 2011. április 28. 
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napjától kezdődő hatállyal 2014. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi 
személyt, kuratóriumi tagot választja meg: 
− Sandoly Ernőné an.: Kovács Mária, lakik: 3000 Hatvan, Deák Ferenc u. 1/a.. – kuratórium 

elnöke, 
 
A Kuratórium elnöke tiszteletdíjban nem részesül. 
 
Határid ő: 2011. április 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
 
137/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumának 
elnöke lemondó nyilatkozatának elfogadásáról és a kuratórium elnökének és tagjának 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító úgy dönt, hogy a „Hatvan Városért” 
Közalapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., bírósági nyilvántartási szám: Pk. 
60.239/1991/7.) alapító okiratát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a közalapítvány 
kuratóriuma elnökének lemondása és a kuratórium új elnökének megválasztása miatt módosítja, a 
jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
szövegét elfogadja és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2011. május 28. (bírósági nyilvántartási átvezetés kezdeményezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által alapítandó gazdasági társaság létrehozásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András  
A Hatvani Városgazdálkodási Zrt. a város tulajdonában áll. Az Albert Schweitzer Kórház Kft, 
illetve a Média Kft. szintén. Amikor döntés született a két új Kft. létrehozásáról, akkor egy folyamat 
indult el. A Zrt. a hosszú évek alatt több olyan tevékenységet is ellátott, ami idegen a 
Városgazdálkodási cég tevékenységétől, illetőleg bizonyos jogszabályi feltételeknek meg kell 
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felelnie ennek a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló cégnek. Elemezték a közbeszerzési és 
az államháztartásról szóló törvények rendelkezéseit, amelyek igazolták a cég profiltisztításának 
szükségességét. Ez már tavaly év végén megkezdődött. Nagyon fontos arányt tartalmaz a 
közbeszerzési törvény, ez a 90-10%-os arány. Ez nem volt hibátlan. Törekedtek arra, hogy ezen 
arányt megtartsák. Ennek következménye, hogy célszerű lenne, ha a Városgazdálkodási Zrt. 
létrehozna egy strand és uszodaüzemeltető Kft.-t. Így ez a terület is egy önállóan mérhető cég 
keretében fog működni. A társaság közhasznú cégként fog működni, ismerve a közhasznú 
társaságok létrehozásáról szóló törvény adózási és egyéb rendelkezéseit. Amennyiben ez a határozat 
elfogadásra kerül, akkor ezt követően lesz jogosult a Zrt. megalapítani ezt a céget. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Abból amit mondott, felmerült egy kérdése. A 90-10%-os arány így helyre áll? 
 
Dr. Veres András 
Igen, ez az arány helyreáll, tekintve a 2010. évi mérleget, illetve a 2011. évre készített üzleti 
terveket figyelembe véve, amit már ezen arány figyelembe vételével készítettek. A legnagyobb 
árbevételt hozó tevékenységeket kellett átnézni. De a közétkeztetés, illetve a strand és az uszoda 
kiszervezésével, valamint a továbbiakban a közterületek karbantartásának, és a piac kiszervezésével 
helyre állhat ez az arány. Ez egy folyamat. Nem megy egyik napról a másikra, munkajogi vetületei 
is vannak. 
 
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: 
 
138/2011. (IV. 26.) 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 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által alapítandó gazdasági társaság létrehozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 3. § (1) és 4. § (1) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. Hatvani Uszoda és Strand Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság néven gazdasági társaságot alapítson a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. számú 
mellékletében foglalt önként vállalt feladatai ellátására. 

 
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Uszoda és 

Strand Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:  
- cégneve:  Hatvani Uszoda és Strand Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
- székhelye:  3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43. 
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- telephelye:  3000 Hatvan, 1661/18 hrsz. 
- jegyzett tőke: 500.000,- Ft készpénz 
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:  
 
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
Kempingszolgáltatás 
Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
Éttermi, mozgó vendéglátás 
Egyéb vendéglátás 
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
Sportlétesítmény működtetése 

 
A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja szerint 
 
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével 
 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
 
Italszolgáltatás 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 
3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza a Zrt. 

vezérigazgatóját arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításával és 
cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot a Zrt. nevében és képviseletében aláírja, és 
ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje. 
 
Határid ő: 2011. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének 
módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem ismeri a Decsi Ferenc urat, lehet valamit tudni az eddigi tevékenységéről? Ahhoz hogy ki tudja 
alakítani a véleményét, tudnia kellene valamit róla. 
 
Dr. Veres András  
Az előzetes munkálatokban részt vett, a változás nem a jelenlegi vezérigazgató munkájával 
kapcsolatos. Lisztik Lászlóné 2002-től a Zrt-nél dolgozott, mindenki tudja, hogy egy nagyon 
szorgalmas ember. A munkáját korrektül végezte. 2010. októberében azért lett ő felkérve a Zrt. 
vezérigazgatói tisztségének ellátására, mert a korábbi vezérigazgatónak a munkaviszonya 
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megszüntetésre került. Azért került ő megválasztásra, mert nem volt alkalmasabb személy, aki átlátta 
volna a Zrt. tevékenységét. Vannak olyan dolgok, amik speciális tudást igényelnek. A Zrt. sok 
változáson ment keresztül, mint pl. 2010. december 31-ével megszűnt a kórházban a közétkeztetés. A 
tulajdonos tervei szerint Lisztik Lászlóné a jövőben olyan szakmai tevékenységet fog ellátni, amihez 
speciális szaktudás kell. A szociális föld-program létrehozására gondolt, ami a mezőgazdasághoz 
kötődik, és ő rendelkezik ilyen szakirányú végzettséggel.  
 
 
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: 
 
139/2011. (IV. 26.) 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. 
szervezetének módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, 
adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan 
Város Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 
145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 
281/2010. (V. 27.) sz. és 592/2010. (X. 28.) sz. és 593/2010 (X.28.) sz. képviselő-testületi 
határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal 
kiegészített szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően módosítja 2011. május 1. hatályba lépés mellett. 
 
Határid ő: 2011. május 1. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési 
        szabályzat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
140/2011. (IV. 26.) 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. 
szervezetének módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Lisztik 
Lászlóné sz.: Kovács Katalint (anyja neve: Balog Anna, lakik: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48.) e 
tisztségre vonatkozó lemondását 2011. április 30. napjával tudomásul veszi, és akként határoz, hogy 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
hozzájárul Lisztik Lászlóné határozatlan időtartamra fennálló munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő módosításához. A képviselő-testület felhatalmazza a társaság megválasztott 
új vezérigazgatóját ezen munkaszerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2011. május 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
 
141/2011. (IV. 26.) 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. 
szervezetének módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselőjének, vezérigazgatójának Decsi Ferencet (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 
3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) választja meg 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra bruttó 670.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat 
mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. 
 
Határid ő: 2011. május 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
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142/2011. (IV. 26.) 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. 
szervezetének módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
- az alapító okirat 13.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.2 A vezérigazgató feladatai különösen: 
 
� dönt az üzleti tervben nem szereplő, évi 5.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 10.000.000,- 
Ft értéket el nem érő pénzügyi kötelezettségvállalásról a felügyelőbizottság véleményezése mellett; 
� véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10.000.000,- Ft értéket meghaladó pénzügyi 
kötelezettség vállalást; 
� dönt az évi 2.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 20.000.000,- Ft értéket el nem érő társasági 
vagyon értékesítéséről, illetve a vagyon megterheléséről a felügyelőbizottság véleményezése 
mellett; 
� véleményezi az évi 20.000.000,- értéket meghaladó társasági vagyon értékesítését, illetve a 
vagyon megterhelését; 
� dönt a hitelfelvételről a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének 
jóváhagyása mellett; 
� dönt a társaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról; 
� dönt a társaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról; 
� beszámolót kér a divíziók az üzletágak működését meghatározó szerződések éves 
felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására a társaság legfőbb szerve felé; 
� a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett 
javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé, és 
végrehajtja a társaság legfőbb szervének döntését; 
� a társaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett 
előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé; 
� javaslatot tesz a társaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság 
véleményezése mellett a társaság legfőbb szerve felé; 
� gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 
� javaslatot tesz a divizionális szervezet átalakítására a társaság legfőbb szerve felé; 
� gyakorolja a belső ellenőr felett a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat, illetve 
adminisztrációja feletti azon munkáltatói jogokat, melyek a munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítésére és megszűnésére vonatkoznak, továbbá megállapítja az egyes divíziók üzletágak és a 
társaság összdolgozói létszámát; 
� dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben; 
� elfogadja a társaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaságra vonatkozó kockázatelemzést és –becsléseket; 
� elfogadja a társaság leltározási és selejtezési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
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� elfogadja a társaság iratkezelési és –őrzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság munkavédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság (köz)beszerzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság vagyonvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogad minden olyan szabályzatot, amelyet jogszabály a társaság számára előír a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szervének jóváhagyása mellett; 
� elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepcióját a felügyelőbizottság véleményezése 
és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
� elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a 
felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
� elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� dönt a társaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási 
elvek módosításáról a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
� tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a 
pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül a gazdasági igazgatótól; 
� tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról; 
� időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról; 
� tájékoztatást kér a divíziók az üzletágak éves tevékenységéről; 
� a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente 
egyszer az alapító, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít; 
� köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges 
intézkedések megtétele céljából a társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni, ha 
tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 
csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá 
csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha 
vagyona tartozásait nem fedezi; 
� gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit. 
� jóváhagyja a divíziók az üzletágak egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – 
divíziónként üzletáganként – az adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget meghaladják.” 
- az alapító okirat 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.3. A társaság vezérigazgatója: 

név: Decsi Ferenc 
anyja neve: Farkas Mária Rózsa 
lakcím: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A. 
A vezérigazgató megbízatása 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra 
szól. 
 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 
okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására. 
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Határid ő: 2011. május 27. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
 
143/2011. (IV. 26.) 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. 
szervezetének módosításáról, vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
- az alapító okirat 13.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.2 A vezérigazgató feladatai különösen: 
 
� dönt az üzleti tervben nem szereplő, évi 5.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 10.000.000,- 
Ft értéket el nem érő pénzügyi kötelezettségvállalásról a felügyelőbizottság véleményezése mellett; 
� véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10.000.000,- Ft értéket meghaladó pénzügyi 
kötelezettség vállalást; 
� dönt az évi 2.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 20.000.000,- Ft értéket el nem érő társasági 
vagyon értékesítéséről, illetve a vagyon megterheléséről a felügyelőbizottság véleményezése 
mellett; 
� véleményezi az évi 20.000.000,- értéket meghaladó társasági vagyon értékesítését, illetve a 
vagyon megterhelését; 
� dönt a hitelfelvételről a felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének 
jóváhagyása mellett; 
� dönt a társaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról; 
� dönt a társaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról; 
� beszámolót kér a divíziók az üzletágak működését meghatározó szerződések éves 
felülvizsgálatáról, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására a társaság legfőbb szerve felé; 
� a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett 
javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé, és 
végrehajtja a társaság legfőbb szervének döntését; 
� a társaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett 
előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé; 
� javaslatot tesz a társaság adózás utáni eredményének felhasználására a felügyelőbizottság 
véleményezése mellett a társaság legfőbb szerve felé; 
� gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 
� javaslatot tesz a divizionális szervezet átalakítására a társaság legfőbb szerve felé; 
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� gyakorolja a belső ellenőr felett a megbízási jogviszonnyal kapcsolatos jogokat, illetve 
adminisztrációja feletti azon munkáltatói jogokat, melyek a munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítésére és megszűnésére vonatkoznak, továbbá megállapítja az egyes divíziók üzletágak és a 
társaság összdolgozói létszámát; 
� dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben; 
� elfogadja a társaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaságra vonatkozó kockázatelemzést és –becsléseket; 
� elfogadja a társaság leltározási és selejtezési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság iratkezelési és –őrzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság munkavédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság (köz)beszerzési szabályzatát, és azt jóváhagyásra a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogadja a társaság vagyonvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� elfogad minden olyan szabályzatot, amelyet jogszabály a társaság számára előír a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szervének jóváhagyása mellett; 
� elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepcióját a felügyelőbizottság véleményezése 
és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
� elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepciója alapján az éves üzleti tervet a 
felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
� elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé; 
� dönt a társaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási 
elvek módosításáról a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett; 
� tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a 
pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül a gazdasági igazgatótól; 
� tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról; 
� időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról; 
� tájékoztatást kér a divíziók az üzletágak éves tevékenységéről; 
� a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente 
egyszer az alapító, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít; 
� köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges 
intézkedések megtétele céljából a társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni, ha 
tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 
csökkent, vagy a társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá 
csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha 
vagyona tartozásait nem fedezi; 
� gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit. 
� jóváhagyja a divíziók az üzletágak egymás közötti megrendeléseit, amennyiben azok – 
divíziónként üzletáganként – az adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget meghaladják.” 
- az alapító okirat 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13.3. A társaság vezérigazgatója: 

név: Decsi Ferenc 
anyja neve: Farkas Mária Rózsa 
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lakcím: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A. 
A vezérigazgató megbízatása 2011. május 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra 
szól. 
 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 
okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 27. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás átszervezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Miért van szükség az átszervezésre, és miért ebben a formában? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Elmondta, hogy a kórház a jövőre vonatkozóan készített számításokat, és ezeket összevetették a 
jelenlegi formában működő orvosi ügyeletnek az adataival. A kiadási bevételi adatok alapján, ahol a 
bevételi oldal adott és az OEP finanszírozás formájában van jelen, át lehet struktúrálni, ha adott 
szervezeti keretek között is kerül át az orvosi ügyelet ellátása. Ugyanabból a bevételi forrásból, ha a 
kórház keretein belül lesz megvalósítva az orvosi ügyelet, akkor lehetőség van egy gyermekorvosi 
ügyelet működtetésére is. A határozati javaslat mellékletét képező megállapodási tervezetben 
foglaltak szerint. Tehát csökkentett időtartamban az orvosi ügyeleten lesz gyermekorvosi ügyelet is. 
Az ezt meghaladó időtartamban pedig a kórház gyermekosztálya tud biztosítani speciális ellátást a 
beteg gyermekek részére. Helyileg is indokolt, hogy a kórházba kerüljön az ügyelet, mert 
egészségügyi ellátásról van szó, és az orvosi ügyelet mögött az esetleges veszélyhelyzet esetén ott 
van egyből a szakellátás. Tehát szakmai és pénzügyi indokok alapján került sor az átszervezésre. 
 
Dr. Stankovics Éva az ASK Kft. ügyvezető igazgatója 
 Kiegészítésként elmondta, hogy azon túl, amit jegyző asszony elmondott, talán pszichológiai okai is 
lehetnek a kórház jövőjére vonatkozóan. Kifejezetten jó lehet az, ha az egészségügyi ellátások a 
hatvani kórház területén koncentrálódnak, ugyanis Hatvanból és a kistérségből is a betegek ide 
szoknak az intézménybe, nem pedig máshová mennek. A legfontosabb dolog most a bizalomépítés. 
És talán ez is egy olyan koncentrált, centrális tevékenység, ami ha a kórház területén lesz végezve, 
akkor hosszú távon nem csak az orvosi ügyeletben, hanem a kórház egyéb területén végzett 
tevékenységében is egy pozitív elmozdulást mutathat. A felújítás után egy európai színvonalú orvosi 
ügyelet fogja várni a betegeket. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Örül, hogy ez megoldódott, mert sokszor gyerekhez nem ment ki az ügyelet, azt mondták, hogy 
vigyék be, de ez nagy problémát okozott annak, akinek nincs autója és nem tudják bevinni a 
gyermeket. Ez nagyon jó és fontos dolog. 
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Dr. Veres András  
Jogilag több állásfoglalást kértek a megyei ÁNTSZ-től annak érdekében, hogy a szervezeti változás 
hogyan tud majd megvalósulni, ugyanis a háziorvosok az önkormányzatokkal állnak szerződéses 
kapcsolatban. A magasabb rendű jogszabály ugyanakkor rájuk is kötelező, tehát kötelesek lesznek a 
Hatvan város által megszervezett kistérségi cég keretében működő központi háziorvosi ügyeletben 
dolgozni. Nagyon fontos, hogy ha szerződésformát váltanak, akkor a szakmai munkát ellátó orvos 
ugyanúgy köteles ebben részt venni. 
 
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: 
 
 
143/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás 
átszervezéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás alapítója úgy dönt, hogy a társulási tanács közösen ellátandó feladatainak sorából 2011. 
június 30.-i hatállyal törli az „Egészségügyi feladatok ellátása, a kistérségben összehangolt hétközi 
illetve hétvégi központi orvosi ügyelet működtetése” feladatot.  
2.) A feladat törlésével egyidejűleg módosítja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodását és elfogadja a társulási megállapodás változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét, mely jelen határozat mellékletét képezi az alábbiak szerint: 

- Törli a társulási megállapodás 7.3. pontját. 

„7.3. Egészségügyi feladatok ellátása terén:  
a kistérségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet működtetése 
A háziorvosi ügyelet feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő települések a 
következőek: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó valamint Pusztamonostor, 
Jászfényszaru.” 

- A törlés következtében a 7.4.-7.10. pontok számozása 7.3.-7.9.-ra változik. 

3.) Amennyiben a Társulási Tanács megtárgyalja, megvitatja, és elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, 
úgy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének 
aláírására. 
4.) A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat 
hiteles kivonatát a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezetéhez juttassa el. 
 
Határid ő: 2011. május 5. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
144/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi háziorvosi ügyelet feladatellátás 
átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a Hatvani Kistérség 

településeivel, valamint Jászfényszaru és Pusztamonostor településekkel kötendő, jelen 
határozat mellékletét képező megállapodás alapján központi háziorvosi ügyeletet (benne 
gyermekorvosi ügyeletet) szervez az általa alapított és kizárólagos tulajdonában álló Albert 
Schweitzer Kórház és Rendelőintézet Nonprofit Kft.-vel kötendő, a feladat ellátására 
vonatkozó egészségügyi közszolgáltatási szerződés alapján 2011. július 1-től. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza  Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Hatvani Kistérség Településeivel, valamint Jászfényszaru és 
Pusztamonostor településekkel, a települések képviselő-testületeinek jóváhagyó döntését 
követően jelen határozat mellékletét képező megállapodást a központi háziorvosi ügyeleti 
szolgálat ellátására megkösse. 

3.) A Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozat 
hiteles kivonatát a Hatvani Kistérség településeihez, valamint Jászfényszaru és 
Pusztamonostor településekhez juttassa el. 

Határid ő: 2011. május 5. (határozat megküldésére) 
      2011. május 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozására 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Érti, hogy hatósági munkát fognak ellátni, de a vagyonvédelmi divízió megszűnésének állományi 
létszámából lesz-e feltöltve az új állomány? 
A mezőőri díj fizetésének szándéka van jelezve az előterjesztésben. Lehet-e tudni ennek a mértékét? 
Úgy gondolja, hogy annak, akinek kis kertje van, nem éri meg művelnie. Ha még ezt is kell fizetni, 
akkor teljes ráfizetés lesz. Ha a kistermelők nyakába további terheket tesznek, akkor ebből viták 
lehetnek, és mivel 4 mezőőr lesz, akik nem tudnak mindig mindenhol ott lenni, lehet, hogy ugyanúgy 
elviszik a javaikat a termelőnek. De ez egyébként támogatandó, jó kezdeményezés. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
A mezőőri szolgálat nem csak a Szőlőhegyen a kis területeken működne, hanem a nagy táblás 
területeken is. Nyílván van egy rész amit az állam finanszíroz, egy részét pedig a földtulajdonosok 
vállalják. Úgy gondolja, hogy a nagy földeken gazdálkodók fizetik be ennek a nagy részét. Az, hogy 
a betöréseket, lopásokat teljesen meg tudják szüntetni, az lehetetlen. Támogatta azzal, hogy ne 
legyen nagyon megterhelő a földtulajdonosoknak. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Az első kérdésre, -a vagyonvédelmi divízióval kapcsolatban- válaszolva elmondta, hogy pályázat 
lesz kiírva az állás betöltésére. Tehát ők is pályázhatnak, mert bárki pályázhat, aki megfelel a 
szakmai előírásoknak. Tehát nem kizáró ok, hogy valaki ellátja a feladatát. Van aki már jelezte a 
szándékát. Feltehetően többen is lesznek. Az alkalmas személyek kerülnek kiválasztásra.  
A mezőőrség jelenleg is működik, a mezőgazdasági hivatal koordinálja. Ha nem működne, akkor 
nem is lenne aktuális ez a dolog. A nagyobb területekre lesz a hangsúly helyezve. Nem lehet minden 
nap minden órában mindenhol jelen lenni, de úgy gondolta, hogy ha egy fegyveres hatósági szolgálat 
jelenik meg a külterületen, annak visszatartó ereje lesz. Nem véletlenül nem került be a 
rendelettervezetbe a díj, mert fel kell mérni a külterületek nagyságát, és ebben gazdasági szakértő 
segítségét is igénybe veszik. Az általa olvasott rendeletek nagy részében hektárra van megállapítva a 
járulék mértéke. Tehát nem a 4-500 m2-es területekre, hanem általában hektáronként, művelési 
áganként kategorizálva szerepelnek a díjak. Szántó, gyümölcsös, gyep és legelő művelési ágak 
vannak. Pl.: gyümölcsösnél látott hektáronként 4000 Ft-ot. 
A rendelet kimondja, hogy a mezőőri szolgálatot az állami támogatásból és a mezőőri járulékokból 
kell finanszírozni. Nem teheti meg az önkormányzat, hogy a pénzügyi kivetéstől eláll. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az új alkotmány is foglalkozik a teljesen más alapokra helyezett élet és vagyonvédelemmel. A 
sarkallatos törvényekben ez le lesz szabályozva. Ne garázdálkodjon senki másnak a kertjében és 
tulajdonában. 
 
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: 
 
145/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Polgármesteri 
Hivatala belső szervezeti egységeként, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján belül  2011. 
június 1. napjától közterületet-felügyeleti osztályt hoz létre. 
Az új belső szervezeti egység létrehozása miatt a képviselő-testület, valamint szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, Hatvan Város Polgármesteri Hivatala Belső Működési Szabályzatát, a 
Hatósági Iroda Ügyrendjét, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 648/2010. (XI. 
25.) határozatát, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítani kell, továbbá el kell készíteni 
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az elektronikus térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges önkormányzati rendeletet és 
Adatkezelési Szabályzatot. 
 
Határid ő: okiratok döntésre való  előkészítésére: 2011. május 26. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
146/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda keretében 
létrehozandó közterület-felügyeleti osztály állandó foglalkoztatotti létszámkeretét 20 főben állapítja 
meg, melyből legfeljebb 6 fő köztisztviselő, 10 fő munkavállaló, 4 fő mezőőri tevékenységet ellátó 
munkavállaló. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város Jegyzőjét, hogy a feladatok ellátásához igazodóan 
gondoskodjon a köztisztviselők és munkavállalók kinevezéséről és munkaszerződésének 
megkötéséről. 
 
Határid ő: a feladatok ütemezése szerint, de legkésőbb 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
 
147/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan városban kiépíti az 
elektronikus térfigyelő rendszert. A fejlesztés pénzügyi fedezetéről valamint a közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést a képviselő-testület 2011. évi májusi ülésére kell előkészíteni. 
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Határid ő: előterjesztés előkészítésére: 2011. május 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért 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: 
 
 
148/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-felügyelet, mezei őrszolgálat létrehozásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város jegyzőjét, hogy a 
fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 
törvényből adódó feladatok ellátásáról – önkormányzati rendelettervezet elkészítése, képzés 
megszervezése, adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség tejesítése – gondoskodjon. 
 
Határid ő: 2011. június 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
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: 
 
149/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról 
és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választására 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Elmondta, hogy az előző testületi ülésen 1-1 fővel kevesebb bírósági ülnököt választottak. A 
jelölések megtörténtek, de még nem érkeztek be a hatósági bizonyítványok. A jelöltek azóta csatolták 
a dokumentumokat, így meg lehet választani. 
 
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: 
 
150/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel e 
törvény 123. § (1) bekezdése szerint történt jelölésekre – a Hatvani Városi Bíróságra ülnöknek: 
 

Novák Károly 3013 Ecséd, Nyárfa u. 25. 
 

szám alatti lakost megválasztja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Hatvani Városi Bíróság elnökét 
értesítse és a bíróság elnökének közreműködésével biztosítsa a bírósági ülnök eskütételét, továbbá 
részére a megbízólevél átadását. 
 
Határid ő:  a bíróság elnökének és a jelöltek értesítésére 2011. május 2. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
151/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városi Bírósági ülnökök választásáról 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 bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel e 
törvény 123. § (2) bekezdése szerint történt jelölésekre – a Hatvani Városi Bíróságra pedagógus 
ülnöknek: 

 
Hegyi Ferencné 3033 Rózsaszentmárton, József Attila út 11. 

 
szám alatti lakost megválasztja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Hatvani Városi Bíróság elnökét 
értesítse és a bíróság elnökének közreműködésével biztosítsa a bírósági ülnök eskütételét, továbbá 
részére a megbízólevél átadását. 
 
Határid ő:  a bíróság elnökének és a jelöltek értesítésére 2011. május 2. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Tájékoztató a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő 
jogszabályi változásokról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Három év terve, nem irigyli aki ezt összeállította, tekintettel arra, hogy nem lehet tudni, hogy mi fog 
történni az önkormányzatokkal, megmarad-e az iparűzési adó vagy sem. Nem tudni, hogy az 
általános iskolák központilag támogatottak lesznek vagy sem. Emellett még sok mindent nem lehet 
tudni. Nagyon jó dolgok vannak leírva a gazdasági programban, azt kívánta, hogy ezt véghez tudja a 
képviselő-testület vinni. Felelőtlenül ígéreteket tenni nem lehet, azt is megérti. Ez egy terv, egy keret, 
de szívesen látna még két dolgot a gazdasági programban. Az egyik az a panelprogram, mert Hatvan 
lakosságának nagy része panelokban él. A másik, amit jónak látna, ha belekerülne, hogy, ne csak 
javítsa, mélyítse a csapadékelvezető árkokat, építsen átereszeket, hanem ha pályázati lehetőség lenne 
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rá, akkor egy egész csapadékvíz-elvezető rendszer kerülne a kiépítésre. Fontos lenne. Erre elkészült 
egy terv, ami megoldaná a problémákat, de ez nagyon sok pénzt igényel.  
A másik kérdése az volt, hogy a koncepcióban benne volt, hogy a lakásállomány felülvizsgálata 
indokolt. Milyen szempontból? A beléptetés támogatás politikának a kedvező feltételeinek 
biztosítása miből áll? Milyen kedvező lehetőségeket adnak, hogy ide jöjjenek lakni az emberek? Azt 
hallotta, hogy központosított helyi adó lesz, tehát ha az adóval nem, akkor mégis mivel? azon kívül, 
hogy jó közlekedési csomópont Hatvan, illetve van ipari park. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Azt hitte, hogy 12 év képviselői tevékenység után több javaslatot fog tenni képviselő asszony. Mi 
még csak fél éve vagyunk képviselők, még nem tudjuk, de azt hitte, hogy rengeteg javaslatot kapnak, 
ennyi év után. Ezek után nem tudta értékelni a hozzászólását képviselő asszonynak, mert az egyik 
részt jónak találta, a másik részben pedig kérdést tett fel, hogy hogyan látjuk. Mindenkinek, egy 
családnak is van elképzelése, hogy mit szeretne, aztán lehet, hogy a későbbiek folyamán felfedezik 
Hatvant, és sok bevétel jön be. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Hozhatott volna rengeteg javaslatot, és mondhatta volna, hogy miket csináljon az új vezetés, 
mondhatta volna, hogy erre sem gondoltatok. De úgy gondolta, hogy az elmúlt 8 évben olyan képet 
mutatott magáról, hogy nem a vak politika vezette a véleményei kialakítását, hanem igyekezett a 
realitások talaján maradni. Nem fogja magát lejáratni azzal, hogy a politika oltárán áldozik, és 
elmondja, hogy ezt sem csinálják, azt sem csinálják, miközben pontosan tudja, hogy nincs arról 
fogalma senkinek, hogy mi fog itt történni egy év múlva. Arra nem alkalmas, hogy ennek ellenére 
nekimenjen a gazdasági programnak, hogy mik hiányoznak belőle. Egy pártkatonától el lehet várni, 
de nem tartja magát annak. Úgy gondolta, hogy amikor letette a képviselői esküjét, akkor arra 
gondolt, hogy a város érdekében, nem pedig politikai nyilatkozattételként legyen neki dolga, mert 
azzal neki nincsen dolga. A pártpolitika a képviselő-testületi ülésekről ki kéne, hogy maradjon. Itt 
város politikáról lehet beszélni. Nem veszi magára ezt a bírálatot. Azért dicsérte meg, mert igenis 
vannak benne jó dolgok, és vannak belőle amik hiányoznak. Azért javasolta ezt a kettőt, mert úgy 
gondolja, hogy ez még talán belefér, de az is lehet, hogy nem. Hiába várják tőle, hogy pártpolitikát 
hozzon ide, mert lehet, hogy nem ide való. Hozzátette, lehet, hogy nincs igaza. De nem ellenfelek, 
különösen nem ellenségek a város dolgában. Úgy gondolta, hogy nekik itt az a dolguk, mindegy, 
hogy milyen párt színeiben vannak, hogy a lehető legjobbat keressék meg. Nem szándékozott 
kihasználni ezt a helyzetet politikai haszonszerzésre. 
 
Nádas Sándor bizottság elnöke 
Valamit le kell írni, valami célnak kell az ember előtt lenni. Leírták. Az nem baj, hogy ha az ellenzék 
még hozzá tesz valamit, mint pl. a panelprogramot. Véleménye szerint a csapadékvíz elvezetésének 
megoldásában eddig ez a vezetés tette a legtöbbet.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Jónak tartotta a programot. Abban igazat adott, hogy vannak elképzelések, de csak az fog 
megvalósulni, amire pénz lesz. Kifogásolta a képviselő asszony, de a településfejlesztési szakaszban 
benne van a csapadékvíz elvezetés megoldásának kérdése.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem azt mondta, hogy nincs benne, hiszen azt mondta, hogy benne van. Csak ez nem ugyanaz. A 
felújítás, karbantartás nem egyenlő az új rendszer létrehozásával. Tehát, ha pályázati lehetőség lenne 
rá egy újat építeni, akkor azt kellene. A panelprogrammal kapcsolatban úgy gondolja, hogy az 
önkormányzatnak is van ebben dolga.  
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Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
A munkanélküliséggel és a munkahelyteremtéssel kapcsolatban volt megjegyzése. Az 
előterjesztésből kiderül, hogy 1141 munkanélküli van a településen. Olvasva az újságokat látja, hogy 
mennyi munkalehetőség van, nem tudja elképzelni, hogy ebből az 1141 emberből miért nem tudnak 
elhelyezkedni, pedig van munkafelvétel. Át kellene vizsgálni, ki milyen végzettséggel rendelkezik, 
és a megfelelőt a meghirdetett álláshelyeken alkalmazni kellene. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A hirdetések nem mindig valósak. Tud olyanról, hogy azért hirdet egy vállalkozó, hogy a saját 
dolgozója olvassa, és megijedjen, közben pedig nincs is felvétel. 
 
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: 
 
152/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011-2014. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gazdasági programról szóló 
előterjesztést, melyet az előterjesztés melléklete szerint elfogad. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottság elnöke 
Ellopták a konténert? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez hallatlan!  Hogy bírták? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nem volt olyan nehéz üres állapotban. 550 l-es. Üresen 3 ember feldobja. 
 
Nádas Sándor bizottság elnöke 
Minden hónapban megtelik? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Ez kiszámíthatatlan. 
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Nádas Sándor bizottság elnöke 
Ha egy kutya van benne, akkor is elszállítják? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Igen. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez előírás, hetente el kell vinni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jobb lesz, mert a nagyobb konténerbe a nagyobb testű állatokat is bele bírják tenni. 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Igen, az is probléma volt, hogy nagyon magas volt az oldalfala, és nem bírták betenni az elhullott 
állatokat, hanem lerakták mellé. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Apcon van vágóhíd, ők hová teszik az állati hulladékot? Velük nem lehet megegyezni, hogy a 
sajátjukkal együtt vigyék el ezt is? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Az a probléma, hogy ő sem magának kezeli, hanem szerződés alapján szállítják el onnan is, illetve 
Hatvanban van a konténer, a hatvani lakosok nem fogják elvinni az állati hulladékot Apcra. 
Valamilyen szabályos módon gyűjteni kell. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ha valakinek elpusztul a kutyája, az mit csináljon? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
50 kg-ig eltemetheti a saját kertjében. 50 kg felett köteles elvinni az önkormányzat. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
300 ezer Ft nagyon sok. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
De az önkormányzatnak gondoskodnia kell erről. 
 
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: 
 
153/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási 
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 úgy dönt, hogy az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-
vel (székhely: 1097 Budapest, Illatos u. 23.) kötött szolgáltatási szerződést módosítani kívánja 
annyiban, hogy az eddigi gyűjtőjárat helyett célfuvar járat kerüljön megállapításra. A szerződés 
módosító okirat jelen határozati javaslat mellékletét képezi. 
 
Az 1.600.000,- Ft többletköltség pénzügyi forrása Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 
8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében a 2011. évi felhalmozási kiadások között 
„állati hulladék kezelés ideiglenes megoldása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szolgáltatási szerződés módosító 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A módosítás indoka az, hogy az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanok, -amiket évente 3 
alkalommal célszerű kaszálni a parlagfű ellen-, a Városgazdálkodási Zrt feladati közé bekerüljön a 
közszolgáltatási szerződésbe. Korábban ezt a tevékenységet vállalkozó csinálta. 
 
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: 
 
154/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2., cégjegyzék száma: 10-
20020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 
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A belterületi parlagfű irtáshoz szükséges pénzügyi forrás 3.136.290,- Ft, mely Hatvan város 2011. 
évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok 
között szereplő parlagfű irtás költséghelyről kerüljön átcsoportosításra a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. feladatai közé. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az 
esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötendő használati megállapodásról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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: 
 
155/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet 
kialakítása az esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötendő használati megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.3.1./2/2F-2f-2009-
0032 kódszámú, "Tartalomhoz a forma- Korszerű oktatási környezet kialakítása az esélyteremtő, 
versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában" 
című pályázat keretében kötendő használati megállapodásról szóló előterjesztést. A képviselő-
testület úgy dönt, hogy a használati megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a használati 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. április 30. (használati megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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15. napirend 
Előterjesztés a Kossuth téri buszöblözet átépítéséhez szükséges bérleti szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy a Kossuth téren a buszöblözet áthelyezés melyik buszöblözetet érintené? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A fekete szobor előtt lévő bővítéséről van szó. 
 
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: 
 
156/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth téri buszöblözet átépítéséhez szükséges 
bérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bérleti szerződést köt a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.), mint a 
hatvani 3014/2 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelőjével, a Közösségi közlekedés infrastrukturális 
fejlesztése témájú „A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése” című, ÉMOP-
2009-5.1.2 kódszámú projekt megvalósítására benyújtott ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító 
számon regisztrált pályázat megvalósítása érdekében, az ingatlan használata tárgyában a jelen 
határozat mellékletét képező bérleti szerződés-tervezetben foglaltak szerint.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.  
 
Határid ő:  2011. május 31. (bérleti szerződés aláírására) 
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2010. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Köszönet annak, aki ezt a nagyon nehéz munkát elvégezte. Pozitív, hogy a város vagyona nem 
csökkent, hanem tovább növekedett, közel 400 millió Ft-tal. Kérte, hogy Bánkutiné Katona Mária 
gazdálkodási irodavezető javítsa ki, ha nem jól értelmezte. 802 millió Ft felhalmozási hitel került 
beállításra, és ebből 213 millió Ft került lehívásra. Működési hitelkeret került megállapításra, amiből 
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nem lett lehívva semmi. Akkor ez így jónak tűnik. Különösen úgy, hogyha megnézik azt, hogy a 
támogatás alapú bevételeknek mintegy 20 %-a nem lett lehívva, ez 2011-ben érkezik. A szennyvíz 
beruházást nem beleszámítva, kb. 704 millió Ft összeg van még, ami 2011-ben realizálódik. Ha még 
700 millió Ft támogatást kap az önkormányzat a 2010-es beruházások után, akkor, ha a 213 millió 
Ft-ot levonja, akkor közel 500 millió Ft plusz keletkezik. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elmondta, hogy 100%-ig nem értett egyet. 802 millió Ft hitelkeret került beállításra a 2010. évi 
költségvetésben, amiből 213 millió Ft lett igénybe véve. 2010. év negyedik negyedévében volt 
likviditási gond. 2010. szeptember 30-án a képviselő-testület módosította is a rendeletet, az 
adóbevételek kiesése miatt, ami alapján 371 millió Ft működési hiány lett beállítva. A negyedik 
negyedévben a váltás miatt is eléggé elhúzódott a folyószámlahitel felvétele, átcsúszott 2011. 
januárra. Az egyenleget úgy kell felállítani, hogy nagyon sok szállítói állomány is átjött. Kiadási 
oldalon is jelentkezik, 51 %-os a kiadás teljesítése, ami azt jelenti, hogy a vállalkozók beadták a 
számláikat, viszont a pénzügyi teljesítés nem történt meg ezek január, február, március folyamán 
történtek meg. A 2011-es költségvetést amikor tárgyalta a képviselő-testület, fel lett vázolva, hogy 
nagyon sok az a kiadás, több mint 1 milliárd Ft volt, amit 2010. évről úgymond áthozott a képviselő-
testület. Ezeknek a fedezete egyrészt a támogatásból tevődik össze, amit már 2011. évben 
realizálódott. 2011. első felében a hitelfelvétel is megtörtént. Tehát a 2011. évben a kiadásokat úgy 
tudták teljesíteni, hogy a szállítói állományt a támogatásból, beruházási hitelből, és a 
folyószámlahitel igénybevételével tudták csökkenteni. Azt is tudni kell, hogy 2011-ben is működési 
hiánnyal lett jóváhagyva a költségvetés. Az adóbevételek realizálása szeptemberben fog 
megvalósulni. A képviselő-testület az iparűzési adót megváltoztatta 1 %-ról 1,9 %-ra, de 
szeptemberig finanszírozási gond van a működésben is, tehát ott is a folyószámla-hitel igény 
jelentkezik. Tehát most kb. 100 millió Ft hiány van, annyi lett felvéve a folyószámla hitelből, hogy 
ezeket a szállítói állományokat finanszírozni tudják. 
 
Oroszlán Lajoné bizottsági tag 
De ez akkor szeptemberre beáll? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Azon vagyunk, de most még az egész költségvetést át kell nézni, mert nagyon sok szerkezeti 
változás van a költségvetésben. Májusban vagy júniusban az egészet át kell tekinteni, úgymond egy 
új költségvetést kell felállítani, mert nincs olyan terület, amiben ne lenne valamilyen változás. Úgy 
kell tekinteni, hogy a bevétel 55 %-a, a kiadás pedig 51 %-ban teljesült. A szennyvíz beruházás 
teljesen áthúzódott 2011-re. Az előfinanszírozott beruházásoknál sem tudták a szállítói állományt 
finanszírozni. A negyedik negyedévben működési hiány is keletkezett, a hitel felvétele is átcsúszott 
2011-re. De igyekszenek megoldani. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy azok a beruházások, mint pl. buszpályaudvar, nincs aktiválva? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
De igen, mivel átadták a volánnak. Tehát a műszaki átadása megtörtént. 
 
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: 
 



 

  

32 

157/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról, és az 
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2010. évi gazdálkodásáról, 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. május 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
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: 
 
158/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról, és az 
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
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: 
 
159/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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18. napirend 
Előterjesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézménnyel kapcsolatos 
döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
 

Papp István bizottsági tag megérkezett 
 

Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy így mennyi a ki nem elégített igény, vagy mennyi lehet? Lenne még hely, vagy 
lehetőség, mert akkor szerinte a környező településekről is hoznák a gyerekeket. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Információi szerint ez a 14 fős férőhelybővítés a jelenlegi igényeket nagy mértékben kielégíti. De ez 
nem azt jelenti, hogy ha ki lenne terjesztve az egész kistérségre, akkor nem lenne több igény arra, 
hogy azokat a gyerekeket is elhelyezzék, akikre az intézményfenntartó társulás hatálya kiterjed. De 
ez elsősorban a hatvani gyerekekre vonatkozik. Az egész kistérségre való kiterjesztésen is 
gondolkodtak, de addig nem foglalkoznak vele, amíg az új jogszabály meg nem jelenik, mert az 
egész szociális és gyermekjóléti ellátó rendszer változni fog. Pontos számadatokat a jövő hónapban 
tudnak mondani, mert a májusi beiratkozást el kell indítani. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Visszaáll a régi rend, mert korábban ez a csoport üzemelt, csak évekkel ezelőtt meg lett szüntetve. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Lenne még hely, ugyanis arra gondolt, hogy a kistérségből akik itt dolgoznak, azok számára is 
elérhető legyen a szolgáltatás. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A kistérségi finanszírozásban gondolkodtak, mert akkor a normatíva is más lenne, de mivel várható 
jogszabály gyökeres változása, ezért nem léptek tovább ebben a témában. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
160/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény keretében működő bölcsődék férőhelyét a Hajós A. úti intézményben 
2011. szeptember 1-jével 14 fővel bővíti.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
161/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását 2011. június 1-jei hatályba 
lépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Társulási Megállapodás 5.  „A társulás egyéb törzskönyvi adatai” pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

„5. A társulás egyéb törzskönyvi adatai 
 

5.1. Gesztor (közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott) önkormányzat neve, 
székhelye: 
Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

5.2. A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye:  
Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézmény (3000 Hatvan, Balassi B. u. 
14.) 
 

5.3. Működési területe a társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak 
szerint: 

 
a közösen fenntartott intézmény 

tevékenységi köre: 
működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, 
Nagykökényes, Boldog 

védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 
megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, 
Kerekharaszt, Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 
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szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok 

Napközi Otthonában egy férőhely 
biztosítására kötött feladatellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

támogató szolgálat  Hatvan, 
támogató szolgálatra vonatkozó 
feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatás 

Hatvan 

módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves 
megye 

szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális 
ellátások 

Hatvan” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.  
 
 
Határid ő: 2011. június 1. (társulási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
162/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratát 2011. június 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 6. „Az intézmény működési területe” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„6.           Az intézmény működési területe: 
 
A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  
 

a közösen fenntartott intézmény tevékenységi 
köre: 

működési terület: 

családsegítés Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
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Nagykökényes 
gyermekjóléti szolgálat Csány, Hatvan, Kerekharaszt, Nagykökényes, 

Boldog 
védőnői szolgálat Hatvan, Kerekharaszt 
család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Hatvan, anyatejgyűjtő feladatellátási 

megállapodás alapján: Apc, Boldog, Csány, 
Ecséd, Hort, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, 
Nagykökényes, Petőfibánya, 
Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó 

bölcsődei ellátás Boldog, Csány, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

házi segítségnyújtás Boldog, Hatvan, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes 

szociális étkeztetés Hatvan 
nappali szociális ellátás Hatvan, az Értelmi Fogyatékosok 

Napközi Otthonában egy férőhely 
biztosítására kötött feladatellátási 
megállapodás alapján Kerekharaszt 

támogató szolgálat Hatvan, feladatellátási megállapodás alapján 
Kerekharaszt 

egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Hatvan 
módszertani gyermekjóléti szolgálat feladatellátási megállapodás alapján: Heves 

megye 
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett egyéb speciális ellátások 

Hatvan” 

 
2. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon 12.8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„12.8.     Hatvan, Hajós Alfréd u. 1. (telephely): 3978/20 hrsz. 
            - telek: 2882 m2  
            - beépített alapterület: 1458 m2 

            - hasznos alapterület: 1114 m2 

            - Bölcsőde: férőhelyek száma: 84 fő” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2011. június 1. (alapító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
163/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménnyel kapcsolatos döntésekről 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 Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. június 1-jei hatályba lépés 
mellett egységes szerkezetben módosítja. 
 
Határid ő: 2011. június 1. (Szervezeti és Működési Szabályzat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
164/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézmény Szakmai Programját elfogadja.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
165/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június havi ülésén dönt a bölcsődei 
férőhellyel kapcsolatos személyi és dologi kiadásokról. 
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19. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi éves belső ellenőrzési jelentésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Belső ellenőrök 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az ellenőrzés nagyon fontos. A beszámoló egy egész éves, nem kis munkát takar. Az ő 
tevékenységük garantálja azt, hogy a mindenkori jegyző és a képviselő-testület tagjai nyugodtan 
hajtsák álomra a fejüket. Az ő ellenőrzésük mutatja meg, hogy hogyan működik a rendszer. Nagyon 
fontosnak tartotta évek óta, hogy az ellenőrzések megelőző jellegűek, és ha van egy kicsi hiba, és azt 
a belső ellenőrzés feltárja, akkor azt ki lehet javítani, ki lehet igazítani a nem megfelelő 
folyamatokat. Ezt a beszámolót is ilyennek tartja, nagyon örült, hogy meg van benne a megelőző 
jelleg, a segítő ellenőrzés szándéka. Megköszönte a belső ellenőrzésnek a munkát, és azt kívánta, 
hogy soha rosszabb év ne legyen. 
 
Braun Zsófia belső ellenőr 
Ahol javító szándékkal megállapításokat tett a belső ellenőrzés, ott intézkedési tervet adott az adott 
vizsgált területre, és ezek, maguk az intézkedési tervek végrehajtása is a későbbiekben ellenőrzésre 
kerül, ami a belső ellenőrzésnek egy olyan feladata, az úgynevezett után követés, hogy az intézkedési 
tervek megvalósultak-e. Feladatuk az, hogy a külső ellenőrzések előtt feltárják az esetleges hibákat, 
megelőző jelleggel tudjanak javítani, és javaslatokat tegyenek, illetve adott esetben szakmai tanácsot 
is tudjanak adni, hogy ez megvalósításra kerüljön. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Utólagosan is megnézik? 
 
Braun Zsófia belső ellenőr 
Természetesen! Vannak utóellenőrzések is, illetve az intézkedési tervek nyomon követése, ami 
éveket átölel és áthúzódik. 
 
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: 
 
166/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2010. évi éves belső 
ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrök által a 2010. évi ellenőrzések 
végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
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20. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
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: 
 
167/2011. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
21. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


