
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. augusztus 22-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
Kérte, hogy a kiküldött meghívóhoz képest a 2. napirend cseréljen helyet a 3. napirendi ponttal, 
illetve a 11. napirend legyen az utolsó napirendi pont. Más módosító javaslat nem hangzott el. 
 
Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Nádas Sándor 
bizottsági elnöknek a napirend módosítására tett javaslatát elfogadta. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosítással együtt a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
244/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
augusztus 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d 
N y í l t  ü l é s 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról 

  Előadó: dr. Veres András 
 

2. Előterjesztés az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértésekről szóló 64/2004. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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3. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 

21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

5. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  Előadó a 4-5. napirendi pontnál: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

6. Előterjesztés Hatvan Város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
7. Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 

            Előadó a 6-7. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt eljárásrendi 
szabályzatának módosításáról 

 
9. Előterjesztés a „Tartalomhoz a forma – korszerű oktatási környezet kialakítása az 

esélyteremtő, versenyképes tudás megszerzéséhez a hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában” című pályázat keretében kötött konzorciumi megállapodás 
módosításáról 

 
10. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 

pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
  Előadó a 8-10. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
 

11. Előterjesztés a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet álláshelyének betöltéséről 
  Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
 

12. Előterjesztés a Hatvan Város Településrendezési Tervének módosításáról a 21. sz. főút 
tervezett 4-nyomsávúra történő bővítése vonatkozásában 

   
13. Előterjesztés az önkormányzati tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről szóló 

33/2006. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  Előadó a 12-13. napirendi pontnál: Firtsch Márta főépítész 
 

14. Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről 

  Előterjesztő az 1-14. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
 

15. Egyebek 
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N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András 
2011. április 28-án fogadta el a képviselő-testület a legutóbbi SZMSZ-t. Ahogy változik az élet, úgy 
mindig hozzá kell igazítani a cég egyéb okirataihoz. Ezen kívül a vagyonvédelmi tevékenység 
megszüntetésre került 2011. június 31.-ével, ennek megfelelően az szmsz 2.2.6-os pontjából is 
törlésre került a vagyonvédelmi üzletág. Illetve a 2. 6. 14 pontban olvasható, hogy megbízási jellegű 
jogviszonyban látja el tevékenységét. Tehát ebben a 3 pontban módosult. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
245/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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., 592/2010. (X. 28.) sz., 593/2010 (X.28.) sz. és a 220/2011. (IV.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. szeptember 1.-i hatályba lépés mellett. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
2. napirend 
Előterjesztés az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértésekről szóló 64/2004. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez a napirend a köztisztaságról szóló rendelet módosításhoz kapcsolódik. Itt a nem jogkövető 
magatartásokat kiemeljük egy egységes rendeletben. A szabálysértésekről szóló rendelet 
módosításának főbb pontjai, hogy bevesszük a csapadékvíz elvezetéséről, tisztántartásáról szóló 
rendelkezéseket. Ez az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelezettségévé teszi azt, hogy az 
árkokat rendszeresen, évente legalább egy alkalommal rendbe tegye. Illetve még az átereszek méretét 
is meghatározzuk. Aki nem így jár el, az szankcionálva lesz. Továbbá a köztisztasági 
rendeletmódosítás kapcsán megoldást próbáltunk arra találni, hogy az útkereszteződéseknél a 
növényzet a beláthatóságot ne akadályozza. Ezen szabályok be nem tartása kerül be a 
szabálysértésekről szóló rendeletben mint szankcionálandó, nem jogkövető magatartás. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Szerintem a 90 cm még magas, ezért lesz egy módosító indítvány. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szerintem lehetetlen általánosítani ezt a 90 cm-t az út teljes hosszára. Ugyanis halálos baleset volt 
Hatvanban abból, hogy egy gyermek a magas sövény mögül szaladt az úttestre. Tehát nem látni, 
hogy ott van-e valaki. Ez az egyik, a másik az hogy az út szélétől, mennyire legyen a növényzet az is 
legyen meghatározva. Mert van úgy, hogy a sövény kilóg az útra, és ahogy húzódnak le az autók, ez 
a sövény végig karcolja az autót. A hótoló sem bírja emiatt az útról ledobni a havat. A köztisztasági 
témához kapcsolódóan még elmondanám, hogy ezt kiterjesztettem volna a lakótelepre is. Az útig a 
lakótelep, a közös képviselő, vagy valaki oldja meg. Mert ugyan van, aki nagyon szépen rendben 
tartja, de sokan vannak, akik várnak a városra, holott azt ő használja. És ha mindenki megcsinálja az 
útig, akkor ők is. 
 
Oroszlán Lajos bizottsági tag 
Aljegyző asszonnyal egyet értek, hogy ez a 90 cm magas a beláthatatlan útkereszteződéseknél. 
Javasolnám, az útkereszteződésekben a 60 cm sövénymagasságot. Illetve igaz, amit az elnök úr 
mondott, hogy kilóg az utcára, és nem tudnak egymás mellett elmenni. Gyakorlatilag erre 
vonatkozóan eddig is volt erre szabályozás, hogy tartsák rendben, ha ültetnek sövényt. Legyen 
ellenőrizve, és betartatva, hogy a járdától és az úttesttől is megfelelő távolságban legyen. És legyen 
megfelelően tájékoztatva a lakosság, mert hiába alkotnak jó törvényeket, ha az emberek nem tudnak 
róla. Mert egyébként valószínű, hogy a többség jogtisztelő állampolgár és betartja a jogszabályokat. 
Az átereszekkel kapcsolatban pedig úgy gondolom, hogy valamiféle türelmi idő legyen megadva. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ha megalkotunk egy törvényt, akkor azt be is kell tartatni. Mert ha nem, akkor hiteltelenné válunk. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Mivel van közterület-felügyelet, ezért kell ezeket a szabályokat pontosan leírni, hogy ne legyen 
félreérthető. A lakosság is tudja, hogy mi a kötelessége. Hatvanban nagyon elterjedt, hogy az út 
szélét, gyakorlatilag a padkát ültették be sövénnyel már nagyon régen, ami egyre szélesebb, egyre 
nagyobb, egyre nagyobb területet foglal el. Ha a Dembinszky utcáról kikanyarodok a Klapkára, 
akkor nem lehet látni. Az van a módosító indítványban, hogy nem kell kivágni útkereszteződésben a 
sövényt, hanem 60 cm-re kell levágni. Fák esetében pedig fel kell gallyazni 2 méterig. Továbbá 
érdemes lenne a továbbiakban beszélni arról, hogy mi legyen a padkába ültetett növényekkel. Mert 
ami már rég oda lett ültetve, nagyon megerősödött, teljesen nem lehet már kiirtani sem, és valóban az 
autókat végigkaristolja. Nagyon nehéz eljárnia a közterület-felügyelőknek is. De akkor a 
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legnehezebb, ha nem lakik ott senki, vagy esetleg nem a tulajdonos. Van olyan eset, amikor nem itt 
lakik a tulajdonos, és senki nem veszi át a felszólításokat, a leveleket. Nekünk kellene ezt a 
tulajdonos költségére elvégeztetni, mert a balesetveszélyes szakaszokon nem várhatunk hónapokig. 
Az is kérdés, hogy ha ráterheljük, akkor hogy lesz az behajtva. De mivel közterületről van szó, a 
balesetveszélyes szakaszokat egyszer rendbe kellene tenni. Az átereszekkel kapcsolatban azt tudom 
mondani, hogy most nem lehet előírni, hogy haladéktalanul távolítsák el, mert nincs mindenhol 
kiépítve a csapadékvíz elvezető rendszer. Mivel nincs mindenhol befogadó rendszer, így nem lehet 
előírni, hogy mindenki távolítsa el. Azt, hogy haladéktalanul, úgy kell értelmezni, hogy ha jön a nagy 
eső, akkor haladéktalanul távolítsák el, hogy ha a csapadékvizet nem engedi át. Nekem ezzel is van 
gondom, mert ha mondjuk 2 nap múlva megyünk ki, és két nap alatt nagyon lassan elcsordogált, 
akkor honnan számítom a haladéktalant? Ugyanakkor ott van a szabálysértési rendelkezés, hogy aki 
nem távolította el szabálysértést követ el. De mikortól? 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én a magam részéről nem értek egyet a 60 cm-el. Vagy van sövény, vagy nincs. A 60 cm-es sövény 
már nem sövény. Akkor inkább legyen kivágva. Nem szabad túlzottan befenyíteni, de a 
kereszteződésben legyen kivágva, máshol legyen 90 cm. 
Az átereszekkel kapcsolatban, kijön valaki a hivatalból, és meg fogja mondani, hogy milyen magas 
legyen? Mert ezt 2 éve megcsinálták, megmondták, de nem történt semmi változás. Kíváncsi vagyok, 
hogy a műszaki iroda hogy fogja ezt megoldani. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az Új utcában nagy huzavona árán elértem, hogy tűzzék ki a csapadékvíz elvezetőnek a vonalát. 
Pénzt szereztem rá, ki lett tűzve, mégis senki egy ásó nyomot nem csinált. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Én egyetértek a sövény rendbetételével. Viszont javasolnám, hogy egy bizonyos méteren belül ne 
lehessen tenni semmit. Másrészt viszont azért ültet mindenki sövényt, mert száguldoznak az autók, 
és a házra felverik a sarat. Az út nem sima, nem megy le a víz. Ezért ülteti mindenki és ezért hagyják 
minél magasabbra, hogy védjék a házat.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Egyébként benne van a rendeletben, hogy közterületre nem szabad ültetni, csak engedéllyel. Tehát ha 
nincs engedélye, akkor ki lehet szedetni. Az utat pedig úgy kell megépíteni, hogy kétoldalra, az 
árkokba lefolyjon a víz, ne pedig megálljon rajta. De csodálkoznak, hogy rossz az út, mikor nem tud 
lefolyni a víz, mert nincs árok. Igen is árkokat kell ásni, és rendbe kell tartani. És a lakótelepeket is 
kötelezni kell rá.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én a lakótelepeknél is nagyon tudom támogatni. Mert pl. a tiszti lakótelepnél úgy van, hogy ahány 
ház van, a közös költségre van  egy bizonyos összeg, amit a lakók befizetnek erre a célra. És van egy 
megbízott, aki rendszeresen vágja a füvet, ellapátolja a havat, a garázs elől, a járdán. Ezt a mi közös 
képviselőnk kiválóan teszi. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az a baj, hogy sokan azt csinálják, hogy az út és az árok között csinálnak egy bakhátat, és nem tud 
lefolyni a csapadék. A víz így nem megy bele az árokba, az úton meg olyan tócsa van, hogy nem 
lehet közlekedni. Pedig az árkon keresztül tudna lefolyni. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Teljes jó szándékból mondom, hogy ha itt a képviselő-testület olyan döntést hoz, hogy sövényeket 
vágjanak ki, akkor óriási indulatok szabadulnak fel. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az igazság az, hogy az árok kiásásával úgyis sövény kiásás fog következni. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Meg kell szabni azt is, hogy újat ültet valaki, vagy már meglévőről van szó. Jelen előterjesztésben az 
árokra és a kereszteződések beláthatóságára koncentráltunk. A többi javaslatot a következő ülésre 
foglaljuk össze. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérte aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a módosító indítványt. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
246/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértésekről szóló 
64/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez az alábbi  
 

 
m ó d o s í t ó     i n d í t v á n y t  

teszi: 
 

1. A rendelet-tervezet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 
A R. 2/A. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki: 
 
„15a. az a kötelezett, aki az útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért 5 m 

távolságban az úttest burkolatmagasságától 60 cm-nél magasabb növényzet visszavágásáról, 
fák esetében lombozatának az útburkolat magasságától számított 2 m-re történő 
felnyeséséről nem gondoskodik /R. 7. § (1) f)/,” 

 
2. A rendelet-tervezet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 

4. § 
 
A R. 2/A. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17. az a kötelezett, aki az ingatlanról az úttest vagy járda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb 

növényzet nyeséséről, vágásáról nem gondoskodik, illetve aki útcsatlakozásnál az 
útburkolatok csatlakozási pontjától mért 5 m távolságban az úttest burkolatmagasságától 60 
cm-nél magasabb növényzet visszavágásáról, fák esetében lombozatának felnyeséséről 2 m-
re olyan módon, hogy a belátást ne zavarja, nem gondoskodik /R 8. § (2)/,” 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
247/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó 
szabálysértésekről szóló 64/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a bizottság 246/2011. (VIII. 
22.) sz. határozata szerinti módosító indítványa figyelembevételével a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezt a témát már kielemeztük. Szerintem is ez a 60 cm ez jó, de következő ülésen térjünk vissza az 
útpadkás és a lakótelepi dologra. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Elmondanám, hogy ehhez hozzá szerettünk volna nyúlni, de arra a döntésre jutottunk, hogy inkább 
hagyjuk úgy ahogy van. Egy melléklet sorolja fel azt, ahol a közszolgáltató tartja rendbe a 
területeket. Itt megint a problémás lakástömbökről van szó, mert ott nem tudunk érvényt szerezni 
ennek a rendeletnek. És ezek a város közepén vannak. Pl. a Pázsit utcai lakótelep. Itt hiába 
szabálysértésezünk, nincs végrehajtható jövedelem, nem igazán tudunk vele mit kezdeni. Egyrészt 
ott van a város közepén a dzsumbuj, másrészt azt mondják a rendes háztömbök, hogy ők se vágják, 
még sincs semmi bajuk. Tehát ez megint egy nagyon kényes kérdés, megint egy hosszabb 
gondolkodást igényel. Nem helyes, az embernek az erkölcsi érzéke mindenkinek berzenkedik, hogy 
ha nekem le kell vágni, akkor nekik miért nem. De őket különösen nem izgatja. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Azért a közös képviselőt lehet sarokba szorítani. Járkáltam a lépcsőházakban, ahol lehet találkozni 
takarítónővel is, aki nem ott lakik, hanem fizetnek érte. Van olyan, hogy heti takarítási rend van, és ki 
van írva, hogy melyik héten melyik lakás takarítja. Szerintem a közös képviselőt kellene kötelezni, 
hogy vagy ő össze takarít, vagy összetakaríttat, levágattat, nyírattat. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ott társasházról lévén szó, az egyénnel nem tudsz mit kezdeni, mert a társasházzal vagy 
jogviszonyban. De a közös képviselővel sem vagy jogviszonyban, mert ő egy alkalmazott. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A szabálysértési vonatkozásában elmondom, hogy míg korábban a szabálysértésért felelősségre 
lehetett vonni egy vállalatvezetőt, a jogszabály már azt is hatályon kívül helyezte. Pedig ő képviselte 
a vállalatot. A szabálysértési törvény alapján nem vonhatom felelősségre a közös képviselőt, mert 
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eljárás során személyről beszél a jogszabály, és eljárás alá vont személy ebben az esetben nem a 
közös képviselő. Magát az eljárással kapcsolatos problémát a társasház okozta, ezért a közös 
képviselőt nem bírságolhatom meg. Az a baj, hogy nehéz megfogni, ki az akit a törvény alapján 
felelősségre vonhatok. És mint az ingatlantulajdonosoknál, az ingatlan tulajdonosa, használója a 
kötelezett, itt a társasház, az a csoport, aki abban az ingatlanban lakik. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Társasházi szabályban kellene leírni, hogy ki a felelőse ennek, és kit lehet felelősségre vonni.  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Körüljárjuk. A lehető legjobb megoldást megtaláljuk a következő ülésre. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérem aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a módosító indítványt. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
248/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról 
szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez az alábbi  
 

 
m ó d o s í t ó     i n d í t v á n y t  

teszi: 
 
 

1. A rendelet-tervezet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 

(3) A R. 7. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
 

“f) útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért 5 m távolságban az 
úttest burkolattmagasságától 60 cm-nél magasabb növényzet 60 cm-re történő 
visszavágásáról, fák esetében a lombkoronának az úttest burkolatmagasságától 
számított 2 m-re történő felnyeséséről oly módon, hogy a növényzet, a fa a belátást 
ne zavarja.”  
 
 

2. A rendelet-tervezet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lépjen: 
 

6. § 
 

A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

“(2) Az (1) bekezdésben meghatározott használó köteles az ingatlanról az úttest vagy 
járda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb növényzat nyeséséről, vágásáról 
gondoskodni. 
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Útcsatlakozásnál az útburkolatok csatlakozási pontjától mért 5 m távolságban az 
úttest burkolattmagasságától 60 cm-nél magasabb növényzet 60 cm-re történő 
visszavágásáról, fák esetében a lombkoronának az úttest burkolatmagasságától 
számított 2 m-re történő felnyeséséről oly módon, hogy a növényzat, a fa a belátást 
ne zavarja.” 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
249/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a bizottság 246/2011. (VIII. 22.) sz. határozata 
szerinti módosító indítványa figyelembevételével a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Van benne pár technikai változtatás. A jegyzői irodához került bizonyos szerződések előkészítése. 
Illetve a fecskelakásoknál egy új elbírálási szempont is van. Elsőnek számít a munkaviszony, azt 
követően, hogy aki rendelkezik lakás elő-takarékossági szerződéssel, az részesül előnyben, majd a 
többgyermekesek, utána jön a sorsolás. A harmadik paragrafusban lévő változást a szociális osztály 
javasolta. Illetve a legjelentősebb változtatás a 18. § 1. bekezdés c) pontja, amely egy új jogcímet 
állapít meg. A nem szociális alapon történő bérlakás kiutalása annak, aki valamely területen országos 
szinten kiemelkedő sikereket ér el. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Illetve a módosító indítvány tartalma is változtatás, ami azt tartalmazza, hogy a fecskelakásoknál az 
ügyfeleknek a költségek csökkentése érdekében, nem közjegyzői okiratba kérjük foglalni az élettársi 
kapcsolatról szóló igazolást, hanem lényegesen kevesebb költségért, mindössze 2200 Ft-ért, itt a 
hivatalban hatósági bizonyítványt adunk erről, ha két tanúval igazolja, hogy ők együtt élnek. 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
250/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztéshez az alábbi 
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MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYT 

 
teszi: 
 
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a következő új 2. §-sal egészüljön ki, és az 
eredeti 2-7. §-ok számozása 3-8. §-ra módosuljon: 
 

„2. § 
 

A R. 7. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az üzemeltető címére „fecskelakás” megjelöléssel, a 
pályázati kiírásban megjelölt valamennyi formai és tartalmi kellékkel együtt. A pályázatnak tartalmaznia kell 
a pályázó) 
„c) házassági-, bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatát és az általa nevelt gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát vagy élettársi jogviszonyról szóló hatósági bizonyítványt;”” 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
251/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
bizottság 250/2011. (VIII. 22.) sz. határozata szerinti módosító indítványa figyelembevételével a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Itt arról van szó, hogy a kórház másik két kórházzal, a jászberényi és a ceglédi kórházzal egy 
gazdasági érdekközösséget alapított, amihez korábban a képviselő-testület hozzájárulását adta, ez az 
úgynevezett REMEK. Ez pont arra jött létre, amire a mi központosított közbeszerzésünk. A 
központosított közbeszerzésekről szóló rendelet értelmében, december 31-i fordulóponttal léphetett 
volna ki az önként csatlakozott szervezet. Ez az önként csatlakozott szervezet az önkormányzat 100 
%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Hogy a kórháznak ezt az együttműködését tudjuk 
biztosítani a másik két kórházzal, villamos energia, gázenergia beszerzése kapcsán, szükséges 
módosítani ezt a rendeletet. Méghozzá oly módon, hogy az önként csatlakozott szervezet jogos 
gazdasági érdekére való hivatkozással év közben is kiléphet a központosított közbeszerzési körből, a 
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gazdasági bizottság jóváhagyásával. Tehát nem csak ő bejelenti, hanem még egy kontrollt teszünk 
bele, hogy erről a gazdasági bizottság döntsön. Mérlegelve az önkormányzat gazdasági érdekét, ami 
a központosított beszerzésekhez fűződik, illetve az önként csatlakozott szervezet gazdasági érdekét. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
252/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 
48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez az előterjesztés azoknak a változásoknak az átvezetése, amik májustól történtek a 
költségvetésben. Májusban módosította a képviselő-testület előzőleg a rendeletünket. Itt egyrészt a 
május-júniusi állami támogatások leigénylésének többletbevételét, másrészt a testület határozatai 
kerültek beépítésre. Ez összesen 476 millió Ft-al növelte a bevételi és kiadási oldalt egyaránt. 
 
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 nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
253/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. 
(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 



 

  

12 

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az első félév, tehát június 30-i állapotnak megfelelően elkészült a beszámoló, ami a Kincstárnak 
leadásra került. Az 1. sz. mellékletben látható, hogy a bevételek 46,6 %-ban, a kiadások 46,1 %-ban 
teljesültek. A bevételi oldalon nagy lemaradás mutatkozik a helyi adókból, de átnézve az éves tervet, 
ez év végéig teljesülni fog. Ugyanis az iparűzési adó legnagyobb része szeptemberben fog 
realizálódni. Törvény hatására a vállalkozások zöme szeptemberben fogja az iparűzési adót befizetni. 
Ugyanakkor látszik az is, hogy az egyik nagy beruházásnak a bevétele és a kiadása is a másik félévre 
fog áthúzódni. Ez az állapot június 30-ával a régi intézményi rendszerben került a bevétel és kiadás 
is beépítésre a beszámolóba. A következő félévi beszámolóban fognak előjönni az új előirányzatok 
az új oktatási intézmények tekintetében.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az áfát vissza fogjuk igényelni a szennyvízberuházás tekintetében? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ahogy a beruházás fog teljesülni, ahhoz képest. Tehát a bevételi oldal is úgy fog teljesülni.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez plussz pénzt fog jelenteni? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem, mert az eredeti költségvetésbe is így lett beépítve. 
 
 
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 nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
254/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzatának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A pályázati eljárásrendbe fel kívánunk venni egy úgynevezett pályázati munkacsoportot, vagy 
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projektcsoportot. Ez a projektcsoport a beruházások motorja lesz idézőjelben. Nekik az egész 
rendszerbe való csatlakozását rendezi ez a szabályzat. Ez azt jelenti, hogy minden pályázatnak lesz 
egy munkacsoportja, ebben képviselők, érdekérvényesítők, szakemberek lesznek benne. Minden 
pályázatnál nyilvánvaló, hogy a hivatal pályázati osztálya közreműködik. Ez még egy plusz 
szervezet. A pályázati osztály munkáját támogatják. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Sajtóhibát vett észre, ami a 2. bekezdésben az 1. betűk lemaradtak. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
255/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat   
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 21/2011. (I. 27.) sz. határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: 2011. augusztus 26. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzatának elfogadásáról szóló 649/2010. (XI. 25.) sz. határozatát módosítja 
annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

Határid ő: 2011. augusztus 26. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
9. 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 kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mikor zárul le véglegesen a pályázati eljárás? Már háromszor tárgyaltuk. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez egy ilyen, hogy folyamatosan kell hozni a határozatokat, ahogy halad az ügy. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
256/2011. (VIII. 22.) 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 kötött konzorciumi megállapodás módosításáról 
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 kötött konzorciumi megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. A 
képviselő-testület úgy dönt, hogy a konzorciumi megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosított 
konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (konzorciumi megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” tárgyú 
pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
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: 
 
257/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 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 együttműködési megállapodást 
kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és 
szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan a Hatvani, 
Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 14.) jelen 
határozat mellékletét képező okirat-tervezetben foglalt feltételek szerint. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
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: 
 
258/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást 
kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023 kódszámú „Egészséges életmódra nevelés és 
szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában” című pályázathoz kapcsolódóan a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách I. u. 12.) jelen határozat 
mellékletét képező okirat-tervezetben foglalt feltételek szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
259/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő 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 úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást 
kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – 
Egészségfejlesztés a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című 
pályázathoz kapcsolódóan a Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel (3000 
Hatvan, Balassi B. út 14.) jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezetben foglalt feltételek 
szerint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. augusztus31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
260/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok” tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást 
kíván kötni a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0868 kódszámú „Egészségszivárvány – Egészségfejlesztés 
a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményben” című pályázathoz 
kapcsolódóan a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách I. u. 
12.) jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezetben foglalt feltételek szerint. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet álláshelyének betöltéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Úgy tudom, ez a Lukács doktor körzete volt, és nem tudták eladni a körzetet. 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Igen, de már eredményesnek bizonyult a pályázat. Dr. Kerekesi Ildikóval köttetett meg a szerződés. 
De tekintettel arra, hogy Éger doktor közeli hozzátartozója, és a működési engedélyezési eljárás 
miatt eljáró szerv kijelölését kell kérni, ezért fog elcsúszni a szerződéskötéstől a szerződés 
megszüntetése. Ez az átmeneti idő 2 hónap.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
261/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
álláshelyének betöltéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet 
álláshelyére kiírt, és az  Egészségügyi Közlöny LXI. évfolyam 13. számában megjelent pályázata 
alapján a MEDECINA-SICULUS Kft-vel  (székhely: 3000 Hatvan, Kőmüves u. 11., képviseli dr. 
Éger Ildikó, orvosi nyilvántartási bejegyzése: dr. Kerekes Ildikó ügyvezető) köt szerződést a hatvani 
8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a jelen határozat 1. mellékeltét képező szerződés-
tervezet szerint.  
 
Határid ő: 2011. augusztus 29. (szerződés aláírására)                
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
2./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Déry Károly László egyéni vállalkozó 
háziorvossal 2010. november 25-én  megkötött szerződését  jelen határozat 2. mellékletét képező 
szerződés-tervezet szerint 2011. október 31. napjával megszünteti.  
 
Határid ő: 2011. augusztus 29. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Településrendezési Tervének módosításáról a 21. sz. főút tervezett 
4-nyomsávúra történő bővítése vonatkozásában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Firtsch Márta főépítész 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Már 4 sávoson jön be Hatvanba, nem? 
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Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Nagygombos felől, a gesztenyefasortól. De utána leszűkül kettőre. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Egyébként soha nem értettem, hogy a 21-es utat miért így kell kiszélesíteni. Mindig valahol csináltak 
egy kis részt. Egyszerre kellene folyamatosan haladni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
262/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Településrendezési Tervének 
módosításáról a 21. sz. főút tervezett 4-nyomsávúra történő bővítése vonatkozásában szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan városának a határozat mellékletét képező 
tervlapon feltüntetett területre kiterjedően módosítja a 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatával 
elfogadott településszerkezeti tervét. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről szóló 33/2006. 
(IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Firtsch Márta főépítész 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
263/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tervtanács létrehozásáról, működési 
rendjéről szóló 33/2006. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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14. napirend 
Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
Benyújtottunk augusztus 1-jével ebben a témában egy pályázatot, ahol vállalkozási szerződést kell 
kötni a tervezési munkák elvégzésére. Erre van elkülönítve a pályázatban pénz. Bekértünk 3 
árajánlatot, az INNO-VIT ’98 BT.-től, az AQUATERV KOMPLEX KFT.-től, és a SOLIDUS 
Építmény és Kommunális  Tervező Kft.-től. Az INNOVIT Bt. adta a legjobb árajánlatot, 1 millió Ft 
bruttó ajánlati árat. De 2006. óta szerződésünk van az INNOVIT Bt-vel, ami szintén egy tervezési 
vállalkozási szerződés. Viszont nem teljesítette megfelelően ezt a szerződést és ezért késedelmi 
kötbér igényünk lépett fel 1 millió 800 ezer Ft értékben. Ezért úgy lenne célszerű megoldani, hogy az 
élő szerződést megszüntetjük, új szerződést kötünk az INNOVIT Bt.-vel, 1 millió Ft vállalkozói 
díjról, és beszámítanánk a kötbért. Ami azt jelenti, hogy 2011. december 31-ig még ő tartozik 800 
ezer Ft-al. Ennek a szerződésnek a keretében elvégzi a munkát. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Plusz kiadást nem igényel.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mi volt az, amit nem teljesített. 
 
Dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
Abban a szerződésben részletesen fel voltak sorolva a munkák, és nem mindegyiket teljesítette. Ez 
egy általános szerződés volt. Gyakorlatilag rendelkezésre kellett állnia Hatvan területén, és voltak 
olyan munkák amiket nem teljesített időre. Emiatt érvényesítette az önkormányzat a kötbért. Teljesíti 
ezeket a munkákat, mert már el is kezdte a munkát. Kellő képen bebiztosítottuk magunkat. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
264/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Hatvan Város 
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi 
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csapadékvíz rendezése” című pályázat keretében, a Hatvan Új-Hatvan Városrész III. sz és V. sz. 
vízgyűjtő területe csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, valamint 
engedélyeztetésére tervezési-vállalkozási szerződést köt az INNO-VIT’98 BT-vel (2896 
Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.), a jelen határozat 1. számú mellékletét képező szerződés-tervezet 
szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés 
aláírására.  
 
Határid ő: 2011. augusztus 26. (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata 
és az INNO-VIT’98 BT (2896 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 34.) között 2006. november 6. napján 
létrejött és módosított tervezési- vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai napon 
megszünteti a jelen határozat 2. számú mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására.  

 
Határid ő: 2011. augusztus 26. (a megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával az INNO-VIT’98 BT. 
bruttó 1.000.000,- Ft azaz bruttó Egymillió forint összegű vállalkozói díját a Polgári törvénykönyv 
296. § (1) bekezdése alapján beszámítja az INNO-VIT’98 BT-vel szemben fennálló késedelmi 
kötbér iránti igényébe. A képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámítás erejéig a követelések 
megszűnnek, erre tekintettel az INNO-VIT’98 BT. vállalkozói díjra a megkötendő tervezési-
vállalkozási szerződés alapján nem tarthat igényt, azonban az önkormányzat késedelmi kötbér iránti 
igénye bruttó 800.000,- Ft-ra, azaz bruttó Nyolcszázezer forintra csökken, melyet az INNO-VIT’98 
BT. 2011. december 31. napjáig köteles megfizetni.  
 
Határid ő: 2011. augusztus 26. (a megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
15. napirend 
Egyebek 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, 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 


