
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 1300órai kezdettel megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Dalnoki Brigitta ügyintéző 
 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
 Oláh Natália belső ellenőr 
 Dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő 
 Molnár Zoltán főépítészi munkatárs 
              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 aki a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
319/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. október 
25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d 

1. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. telephelyeinek, tevékenységi körének, valamint társasági szerződésének módosításáról 

 
2. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani 

Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről 

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződés módosítására 
 

 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András 
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4. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 

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

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

 
 Előadó a 4-6. napirendi pontnál: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

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

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző  
 

8. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel 
kapcsolatos finanszírozási megállapodás megkötéséről 

 
9. Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról 

 
 Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 

10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 
 Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet és Oláh Natália belső ellenőrök 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

11. Előterjesztés a Felszabadulási emlékmű helyzetének rendezésére 
 
 Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester 
 

12. Egyebek 
 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
telephelyeinek, tevékenységi körének, valamint társasági szerződésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Kovács Éva  
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális népboltok létrehozását, illetve 
működtetését határozta el, továbbá úgy döntött, hogy a működtetését a Hatvan-TISZK Kiemelkedően 
Közhasznú Kft.-n keresztül kívánja ellátni. Ez részben önkormányzati alapítású nonprofit kft. Ahhoz, 
hogy a feladatot el tudja látni, az önkormányzattól már korábban segítséget is kapott. Szükséges a 
Kft. társasági szerződését módosítani, akként, hogy telephelyként felvételre kerüljön mind a két bolt, 
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tehát a Balassi B. út 23. és a Bezerédi út 2. szám alatti ingatlan, valamint a tevékenységi köreit ezen 
tevékenységek ellátásának megfelelően szükséges kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakkal. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
320/2011. (X. 25.) 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 Kft. telephelyeinek, tevékenységi körének, valamint társasági 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként határoz, hogy a társaság társasági szerződésében 
telephelyként feltüntetésre kerüljenek az alábbi ingatlanok: 
 

3000 Hatvan, Bezerédi út 2. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 23. 

 
Határid ő: 2011. november 26.  
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
321/2011. (X. 25.) 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 Kft. telephelyeinek, tevékenységi körének, valamint társasági 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, 
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székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként határoz, hogy társaság társasági szerződésében a 
társaság tevékenységi körei közé felvételre kerüljenek az alábbiak: 
A társaság tevékenységi köre a Kszt. 26. § c) pont szerint kiegészülnek az alábbiakkal 
(TEÁOR’08): 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
Hús-, húsáru kiskereskedelme 
Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

 
Határid ő: 2011. november 26.  
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
322/2011. (X. 25.) 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 Kft. telephelyeinek, tevékenységi körének, valamint társasági 
szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező társasági szerződést módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági 
szerződést módosító okirat, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb okiratok 
aláírására.  
 
A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését 
követő napon kell meghozottnak tekinteni, ezen nap lesz a társasági szerződés módosításának a 
dátuma. 
 
Határid ő: 2011. november 26.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata önként vállalt szociális feladatai között rögzítette a szociális 
földprogramnak a megvalósítását. Ennek megfelelően a képviselő-testület módosította a szervezeti és 
működési szabályzatát, valamint a szociális rendeletét. A szociális rendeletben található a szociális 
ellátások 3 formája: a támogatott személy meghatározott nagyságú földterületet kap, földterületet és 
vetőmagot kap, vagy csak vetőmagot kap, illetve mezőgazdasási jellegű képzést. A Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. két ponton kapcsolódik a földprogramhoz. Egyrészt 
vannak olyan területek, amit a Zrt. maga fog használni és hasznosítani. Ennek megkötésére 
szükséges egy haszokölcsön szerződés, melyben az önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő 
termőföldeket, illetve belterületi ingatlanokat a Zrt. ingyenes használatába, hasznosítására adja. 
Másrészről fontos, hogy szabályozni szükséges a Zrt.-nek a földprogrammal kapcsolatos konkrét 
feladatait. Ez pedig a közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg. Ilyen feladat pl. a Zrt.-nek a 
vetőmag összeállítása, illetve kiosztása, a termelésben részt vevő támogatott személyek képzése, 
ennek ellenőrzése, valamint a közszolgáltatási szerződés mellékletében foglaltak. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Benne van az előterjesztésben a teljesítési segéd igénybevétele fogalom. Ez mit takar? 
 
Dr. Kovács Éva 
Az önkormányzat elfogadta a szociális földprogramhoz tartozó koncepciót, ennek alapján a 
földterületeket csoportosíthatjuk, két részre oszthatjuk. Vannak olyan területek, amik belterületiek, és 
polgármester úr a támogatottak részére odaítélheti. A belterületi ingatlanok azért lettek a Zrt.-hez 
csoportosítva, mert a támogatottak létszáma még csak 5 fő, de már most célszerű ezeket a területeket 
megművelni, hogy ne álljanak ezek a belterületi területek parlagon. A Zrt. a saját munkavállalói útján 
fogja megművelni, illetve a közmunka program keretében foglalkoztatottakkal, mivel még gépekkel 
nem rendelkezik ezért teljesítési segédet is igénybe vehet, tehát akár megbízási szerződés alapján, 
mert a haszonkölcsön szerződésben szerepel, hogy magának kell megoldania, tehát tovább nem 
adhatja. Ezért teljesítési segédet vehet igénybe, hogy ne legyen probléma.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A 2. lap tetején van a felsorolások között, hogy egyes területek a továbbiakban gyümölcsössé 
alakíthatóak. Célszerű lenne, ha nem most történne, illetve a lejárati idő utáni kérdésről is 
rendelkezni kell, mert ott egy érték keletkezik és vitás kérdések merülhetnek fel. 
 
Dr. Kovács Éva  
Ez a kérdés az előterjesztés készítésekor is szóba is került. Ezeket a területeket, amik a táblázatban 
szerepelnek, azokat kizárólag a Zrt. fogja használni. Az előterjesztés készítésekor a Zrt. vezetőjével 
megállapodtak, hogy gyümölcsös egyenlőre nem kerül telepítésre. A jövő évtől újból átgondolásra 
kerül a szerződés. Tekintettel arra, hogy a szerződés időhosszának a meghosszabbítása is célszerű 
lesz, mert ezeknek az élettartama nyilván több, illetve az eredeti állapot helyreállítása nem 
lehetséges, mert a fák ott fognak maradni. Tehát a jövő évben, amikor a gyümölcsösök telepítésre 
fognak kerülni, akkor ennek a szerződésnek a módosítása szükséges lesz. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha megnézzük, akkor ez kb. 500 parcella. Nem lenne célszerű úgy meghatározni, hogy ne 
maradjanak üresen álló területek? Nem minden terület osztható maradék nélkül 300-zal.  
 
 



 

  

6 

Dr. Kovács Éva  
Ezek a területek nem lesznek kiosztva. Ezeket kizárólag csak a Zrt. műveli. A 300-as területekre más 
területek lettek kijelölve, azok belterületi ingatlanok. Polgármester úr átruházott hatáskörében dönt, 
hogy kik kapják ezeket a területeket. Erre külön használati megállapodás van, ami a rendelet 
melléklete. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor teljesen félreértettem. A Zrt. az itt termelt dolgokkal mit csinál? 
 
Dr. Kovács Éva 
A termelt árut a szociális népbolt részére fogja értékesíteni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A gyümölcsösök telepítésénél egyes szociálisan rászoruló emberek akár az ültetvényből valamennyi 
területet kaphatnának, amit nekik kellene megművelni a Zrt. segítségével, és annak a nyereségéből, 
terméséből kaphatnának, ezzel is a munkára lehetne nevelni az embereket. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ezeket a nagy táblákat géppel művelik majd a Zrt. dolgozói, illetve a közhasznúak. A rászorulók 
megkapják a 300-asakat. Aki rászoruló, mind jelentkezhetett volna érte. Aki nem akarja ezt, az úgyse 
fogja csinálni. 
Szeretném megkérdezni, hogy a belterületen lévő területek megközelíthetősége a munkaképekkel 
biztosított? 
 
Dr. Kovács Éva 
A földterületeket a Zrt. munkatársai felmérték, az alapján lett összeállítva, hogy hol mi lesz termelve.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
323/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási 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 az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő 0331/51; 0491/2; 0491/6; 0492/2; 0492/3; 0492/4; 0485/1; 0485/3; 0510/8; 
0510/9; 5028/2; 5028/3; 5028/4; 3692/2 hrsz.-ú ingatlanokat a jelen határozat mellékletét képező 
haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint a város szociális földprogramjának megvalósítása 
érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2.) ingyenes használatába átadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
haszonkölcsön szerződés aláírására. 
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Határid ő: 2011. november 4. 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
324/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére, valamint a szociális földprogram 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó közszolgáltatási 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 a szociális földprogram 
megvalósítása érdekében közszolgáltatási szerződést köt az általa alapított Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a jelen 
határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. október 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző  útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződés módosítására 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata korábban a strand területén található ingatlanra adásvételi szerződést 
kötött a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat a teljes vételárat nem fizette meg a Zrt. részére, ezért az önkormányzat tulajdonjoga 
nem került bejegyzésre a földhivatalnál. Erre tekintettel lett kérve, hogy az önkormányzat a 
tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme széljegyen szerepeljen az ingatlan tulajdoni lapján. A vételár 
megfizetésének a módja úgy lett megállapítva, hogy a vételár részben abból tevődik össze, hogy az 
önkormányzat átvállalja a Zrt. MKB Bankos hitelét. A bank azonban a hitelszerződés ilyen jellegű 
módosításához a mai napig nem járult hozzá. A függőben tartás a földhivatalban a tulajdonjog 
bejegyzési engedély becsatolásáig, de legkésőbb 6 hónapig tartható fenn. Tekintettel arra, hogy ez a 6 
hónap most lejár, a földhivatalnak el kell utasítania a kérelmet. Ezért egy új jogintézményt kell 
alkalmazni, a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének a bejegyzését, ami annyi módosítást 
jelent, hogy a tulajdoni lap 3. résztvevőjeként lesz az önkormányzat feltüntetve a teherlapon. Úgy 
mint egy jelzálog jog, csak tényként. Tehát tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye kerül 
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feltüntetésre, aminek nincs határideje. Így a banki hozzájárulásig egy teljesen jogszerű állapot 
keletkezik, és az önkormányzatnak ebből nem származik hátránya. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Felmerült bennem a kérdés, hogy a végtörlesztés lehetősége az önkormányzatot nem érinti-e 
véletlenül? Mert ha igen, akkor érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy az önkormányzat mit tesz. 
Sokkal kedvezőbb lenne a visszafizetés. 
Az árfolyam különbözetet a megállapodó felek egymással elszámolják. Azóta a frank árfolyama 
elmozdult, ez az az 55 millió Ft, amit még vissza kell fizetni.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A tulajdonjog hogy került korábban a Zrt.-hez? 
  
Dr. Kovács Éva 
Be lett apportálva. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Amikor létre hozta a Zrt.-t az önkormányzat az történt, hogy áttette a pénzt az egyik zsebéből a 
másikba. Most is ez történt. Egy kicsit másképp kell látni, mint hogy két idegen között létrejön egy 
jogügylet, arról nem beszélve, hogy a Zrt. egy nonprofit cég. Ami nyereség képződik, az az 
önkormányzat részére áll rendelkezésre, ő hozza meg a döntéseket, hogy mire használja. A 
hitelfelvétel jelentős része a strandberuházás volt. Arra emlékezhetünk, hogy egy teljesen lepusztult 
strandingatlant vett át az önkormányzat az akkori üzemeltetőtől. Amikor az Egészségügyi Kft. 
létrejött, akkor hátrahagyta a Zrt.-nek a több száz milliós hiányát. Az egészségügyi finanszírozás két 
lépésben megosztásra került. Az egyik részét a kórháznak, a másik felét a Zrt.-nek fizette meg az 
OEP, de így is hatalmas hiánya lett a Zrt.-nek. Az önkormányzat nem tud csak úgy pénzt adni a Zrt.-
nek, különféle jogszabályok miatt, az viszont biztos, hogy a Zrt.-t nem szabad engedni, hogy 
becsődöljön. Véleményem szerint ez egy technikai kérdés volt, hogy a Zrt.-t hogyan lehet kihúzni 
ebből a kialakult helyzetből, ezért vásárolta vissza az önkormányzat a Zrt.-től az ingatlanokat. 
 
 
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: 
 
325/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
314/2011.( V.26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott adásvételi szerződés módosításáról.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező adásvételi 
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szerződést módosító okirat aláírására és felkéri, hogy nyújtsa be az okiratokat a Földhivatal részére.  

Határid ő: 2011. november 10. (okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Az elmúlt hónapokban több olyan önkormányzati rendelet is módosításra került, amik érintették a 
polgármesteri és a bizottsági hatásköröket. Az SZMSZ módosításban ezeket az átruházott 
hatásköröket vezetjük át a 6. és 7. mellékleten, tehát itt új átruházott hatáskörről nincs szó, ezekről az 
átruházott hatáskörökről már a testület az egyes önkormányzati rendeletek módosításakor már 
döntött. 
 
 
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: 
 
326/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. 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  
 
 
 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Azoknak a vállalkozásoknak a tevékenységét kívánja elismerni a képviselő-testület, amelyek a 
városért gazdasági, kulturális, oktatási, vagy éppen infrastruktúrális téren sokat tesznek, akár a 
nemzetközi kapcsolatok szervezését is elősegítik. Összesen 11 elismerésről van szó. Lesz egy fődíj, 
ami az „Év Vállalkozása” díj lenne. Emellett adható lenne 9 „Hatvan Város Együttműködő Partnere” 
díj, ami azoknak a vállalkozásoknak és vállalkozóknak adható, aki Hatvanban tevékenykedik, illetve 
telephellyel rendelkezik. Lesz egy különdíj is azoknak a gazdasági társaságoknak, vagy 
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vállalkozóknak, akik nem hatvani székhelyűek, de pl.: egy nagy beruházás alkalmával jelentős 
iparűzési adót fizettek be, vagy egyéb más módon segítették az önkormányzat működését. Egy eseti 
bizottság lesz, amely 9 főből áll, ami erre a címre javaslatot tenne polgármester úrnak, illetve a 
képviselő-testületnek. Ennek a bizottságnak 3 fő önkormányzati képviselő, 3 fő a vállalkozások 
részéről - 1 fő a kisvállalkozások, 1 fő a közepes vállalkozások, 1 fő pedig a nagyvállalkozások 
részéről -, 3 fő pedig a civil szervezetek részéről lenne tagja. Mind a 3 fél részéről támogatott 
vállalkozást lehetne ezzel a díjjal kitüntetni. Miután a bizottság megtette a javaslatát, polgármester úr 
a képviselő-testület elé terjeszti, és a képviselő-testület dönt, hogy egyet ért-e ennek a bizottságnak a 
javaslatával. Ez a díj ünnepélyes keretek között lesz átadva. Ezzel ismeri el az önkormányzat a helyi, 
illetve a különdíjjal a nem helyi vállalkozások tevékenységét.  
 
 
 
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: 
 
327/2011. (X. 25.) 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. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Felülvizsgálatra került a rendelet, ezért több pontja is módosításra került, pl. szervezeti felépítésből 
adódóan, illetve magasabb rendű jogszabállyal is összhangba lettek hozva a rendelet egyes 
rendelkezései. Továbbá nem szabályozta eddig a rendelet, hogy mi az eljárás menete abban az 
esetben, ha több napos rendezvény esetén töredéknapot is érint a rendezvény. Az első lényeges 
változtatás a töredéknap, amikor nem haladja meg a rendezvény időtartama a napi 8 órát, akkor 65%-
os közterület-használati díj megfizetésével lehet ezt a problémát áthidalni. A másik lényeges 
módosítás, hogy bizonyos jogtémák nem szerepeltek eddig a rendeletben, és most újabbakat is 
hoztunk be. Ezt a rendelet 4. és 4C. melléklete részletesen tartalmazza, illetve kiegészül egyes 
jogcímekkel. Ilyen pl. a filmforgatás, ami eddig nem volt benne, vagy nem csak a portré festésre, 
hanem képzőművészeti alkotás készítésére is lehet kérni közterület-használati engedélyt. Ami még 
nagyon lényeges, hogy a rendezvényekre vonatkozóan készítettünk egy rendezvény szabályzatot, 
ami tartalmazza azt, hogy a szervezőknek, rendezőknek milyen kötelezettsége van, másrészt, hogy 
mi az eljárás menete, ha rendbontás történik a rendezvény során. A pénzügyi bizottsági ülésen egy 
módosító indítvány is érkezett be erre vonatkozóan, mely szerint nem 50 fő után kellene 1-1 rendezőt 
biztosítani, hanem a rendezvény jellegétől függően kell a megfelelő számú rendezőt biztosítani. Egy 
több ezres rendezvénynél ezt az 50 főt nem volt célszerű kikötni. Az önkormányzati rendeletben 
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szerepel, hogy a képviselő-testület minden év november 30-án felülvizsgálja a közterület-használati 
díjakat, ez az előterjesztés, illetve rendeletmódosítás már egyben ezt is takarná. Novemberben már 
nem kerülne újra elénk, hogy ha a bizottság, illetve a képviselő-testület támogatná ezeket a díjakat és 
ezeket a jogcímeket. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha jól emlékszem az FC Hatvannak használatba adta a népkertet az önkormányzat. Ilyenkor felmerül 
a kérdés, hogy ki adja bérbe a népkertet? Kinek kell fizetni?  
 
Komendéné Nagy Márta aljegyző 
Az önkormányzat adja bérbe. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Annak a 10-12 napnak a terhére, amit az önkormányzat fenntartott magának a hasznosítási 
szerződésben, vagy azon felül is bérbe adhatja? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Szerintem azon túl is. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez félreérthető, mert ha én félreértem, akkor lehet, hogy más is, és akkor ezt inkább helyre kell tenni. 
 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
A labdarúgó pályára alapított az önkormányzat vagyonkezelői jogot az FC Hatvannak, tehát nem az 
egész népkert területére, hanem csak a sportlétesítményre, ami ott van.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Így már értem. 
 
 
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: 
 
328/2011. (X. 25.) 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. 
 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A nyár folyamán már tárgyalta a képviselő-testület a szociális rendelet módosítását, amikor hatályon 
kívül helyezte a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, mert a törvényi 
szabályozás miatt az 1 főre eső jövedelem határa oly mértékben került megemelésre, hogy nem 
tartottuk szükségesnek ennek a további szabályozását. Úgyhogy akkor kikerült a rendeletből, viszont 
észrevételt kaptunk arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak is szabályoznia kell ezt a 
támogatást. Háromféle címen lehet lakásfenntartási támogatást nyújtani. Normatív támogatás 
formájában, az adósságkezelés révén, és az önkormányzat rendeletében meghatározott 
jogosultaknak. Tekintve, hogy ez a kör már az első két támogatási formában is részt vehet, ezért az 
egyedülállókra vonatkozóan kívántuk a támogatást kiterjeszteni, mert az egyedülállóak, az 
egyszemélyes háztartásban élők esetében az egy főre jutó költség némely esetben jelentősen 
magasabb lehet, mint egy család esetében, ahol többen lakják az ingatlant. Az úgynevezett saláta 
törvény szerint, ami későbbiekben fog életbe lépni, ezt a szabályozást hatályon kívül kell helyezni. 
Úgyhogy ez csak pár hónapnyi szabályozás lesz csupán. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha jól értem, akkor ez a fajta támogatási forma a gázár kompenzációt hivatott kiváltani. Eddig a 
gázár kompenzációt mindenki kaphatta, aki a jövedelmi viszonyait illetően arra jogosult volt. Viszont 
ebben az van, hogy akinek vagyona nincs, az kaphatja. Jól értem, hogy akinek van saját tulajdonú 
háza, annak esélye sincs, hogy kapjon támogatást? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A szociális törvény meghatározza a vagyon fogalmát, ami alatt értékesíthető ingatlant, vagyonértékű 
járművet kell érteni. Meg vannak adva az értékek, hogy az öregségi nyugdíjminimum legkisebb 
összegének 30-szorosa, együttes értéken pedig a 80-szorosa a határ. Tehát itt a vagyon nem az a 
vagyon, amire az ember gondol. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az 5. bekezdésben azt írja, hogy természetbeni ellátás formájában kell nyújtani. Ezt hogyan értsük? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Úgy, hogy elsősorban a szolgáltatónak van utalva a pénz.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az egy fogyasztási egység az egy háztartásban élők 1 főre jutó jövedelmét takarja? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Igen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha ez a saláta törvény úgy rendelkezik és ha a legrászorulóbb embereknek nem lesz támogatása, 
akkor az tragédia. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Lehet hogy félreérthető voltam. A helyi lakásfenntartási támogatás nem lesz kötelező. Tehát ez a 
normatív támogatásra és az adósságrendezésre ez nem vonatkozik. A helyi lakásfenntartási 
támogatást adhatja az önkormányzat, de nem lesz kötelező. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
329/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatos 
finanszírozási megállapodás megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Dalnoki Brigitta ügyintéző 
A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 2004. június 1-től a Heves 
Megyei Önkormányzat működteti, viszont tekintettel az önkormányzat költségvetési problémáira, 
egy megállapodási szerződés kötése válik célszerűvé az intézmény problémamentes működtetése 
céljából. Erre vonatkozóan készült egy megállapodás tervezet, ami az előterjesztés melléklete. Ebben 
megtalálható a 3 millió 981 ezer Ft-os költség, ami Hatvan Város Önkormányzatát terhelné. A 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll a 2011. évi költségvetésről szóló rendeletében. Azt a célt szolgálja, 
hogy az intézmény továbbra is működjön. 
 
 
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: 
 
330/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménnyel kapcsolatos finanszírozási megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működő Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) zavartalan működése érdekében az intézmény 2011. évi 
működési költségeihez 3.981 eFt értékben hozzájárul, továbbá felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező, a Heves Megyei Önkormányzattal kötendő 
Finanszírozási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. november 1. (a Finanszírozási Megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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9. napirend 
Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Dalnoki Brigitta ügyintéző 
A Moldvay Győző Galéria névváltoztatása nagyon aktuálissá vált, tekintve, hogy 14 évvel ezelőtt 
1997. októberében az örökösök hozzájárultak ahhoz, hogy Moldvay Győző nevét felvegye ez az 
intézmény és 2011. október 12. napjával dr. Dékány Sarolta, Moldvay Győző özvegye, visszavonta 
ezt a hozzájárulást. A továbbiakban tehát nem viselheti a Galéria Moldvay Győző nevét. A Ptk. ez 
irányú rendelkezése értelmében minden lehetőséget megragadva kell minél előbb, tehát november 1-
től módosítani a galéria elnevezését és célszerű a Hatvani Galéria nevet felvenni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az előző bizottsági ülésen a véleményemet elmondtam, erre már nem szeretnék kitérni. Az özvegy 
intézkedését tökéletesen meg lehet érteni. Én a magam részéről végtelenül sajnálom, hogy ez így 
történt. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
331/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) társintézményeként működő Moldvay Győző Galéria 
(telephely: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.) nevét 2011. november 1. napjától Hatvani Galéria 
elnevezésre módosítja. 

 
Határid ő: 2011. november 7. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti 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: 
 
332/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
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polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapító okiratát 2011. november 1-jei hatályba lépés 
mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

Grassalkovich Művelődési Ház (székhely): 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24. Hrsz.: 2713/4 - az ingatlan területe:1666 m2  

- a beépített terület: 563,28 m2 
Tulajdonos: Magyar Állam 
Vagyonkezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Használat joga: Hatvan Város Önkormányzata (A Grassalkovich Művelődési Ház által használt 
épületrészre és a hozzá tartozó 1666 m2 területrészre.) 
Hatvani Galéria (telephely): 
3000 Hatvan, Hatvanas u. 2 Hrsz.: 5083 - az ingatlan területe: 1012 m2  
- a beépített terület: 280 m2 

- a kiegészítő helyiség: 48 m2 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata. 

Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületét 
illeti meg.” 
 
2. Az alapító okirat VIII. pontja törlésre kerül és az eredeti IX. pont számozása VIII. pontra 
módosul. 
 
3. Az alapító okirat új VIII. pontjában a „Záró rendelkezések” cím alatti szövegrész első mondata 
helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 688/2010. (XII. 16.) sz. határozatával 
jóváhagyott, ….../2011. (X. 27.) sz. határozattal módosított alapító okirat 2011. november 1. 
napjától hatályos.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2011. november 7.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
 
10. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet és Oláh Natália belső ellenőrök 
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Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
Jogszabályi előírás, hogy a munkatervet a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Mellékletként 
szerepel a jövő évi munkaterv. Ha azzal kapcsolatban van kérdés, arra szívesen válaszolok. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Évek óta a belső ellenőrzés nagyon jól működik, kiváló munkát végez. Ez a terv is jól tükrözi. Csak 
gratulálni tudok. Mert úgy gondolom, hogy alapját képezheti a Polgármesteri Hivatal és intézményei 
főbb területen lévő hibamentes működésének. Ezeknek az ellenőrzéseknek a lényege a megelőzés.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én úgy gondolom, hogy nem az önkormányzat alkalmazottjának kellene lenni a belső ellenőrnek. Ezt 
a kormányhivatalhoz kellene kivinni. Mert ha valamit talál, akkor a tapasztalataim szerint a főnök 
mondhatja, hogy ne azt írják. Ez olyan mint a szakszervezet. Ennek függetlennek kell lennie. 
 
Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
Nem mindent ellenőrzünk, hanem van egy munkaterv. Illetve nem mi döntjük el, hogy milyen 
jogviszonyban dolgozunk. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egyfelől nyilván így van. Majd nálunk okosabbak ki fogják találni, hogy legyen. De azt vissza kell 
utasítanom, amit az elnök úr mondott. Szerintem nem kellően gondolta ezt át. Olyat nem szabad 
mondani, hogy a belső ellenőrzés összejátszott valakivel. Ez nagyon súlyos kijelentés. És ilyen nem 
történt meg. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogyha végig nézzük a munkatervet, azt a képviselő-
testület hagyta jóvá. Eddig is a képviselő-testület hagyta jóvá. Azt lehet mondani, hogy a jegyző meg 
a képviselő-testület rosszul döntött, mert ellenőriztetni kellett volna valamit még. De azt nem lehet 
mondani, hogy a belső ellenőrök elsikáltak volna bármit! Szándékosan nem ellenőriztek volna 
valamit. Ezt te is tudod, hogy nem lenne igaz.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Itt megmondom őszintén, hogy nem csak az elmúlt időszak visszaéléseit feltáró eseti bizottság 
munkájáról beszéltem, hanem az aktív életem tapasztalatai alapján. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a 
főnök behívta a belső ellenőrt, ha az megállapított valamit, ami nem jól működött, és mondta neki, 
hogy mást írjon le, ha ott akar dolgozni. És azért láttunk olyan dolgokat itt is, amit ellenőrizhettek 
volna. Az mindig gyanús, ha valahol minden nagyon jól megy.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A nevük alapján is lehet mondani, hogy belső ellenőrök. Tehát belülről ellenőrzik a céget. Azért van 
például az ÁSZ, hogy kívülről ellenőrizzen. Az eddigi tapasztalataim alapján minden egyes valamire 
való cégnél van belső ellenőrzés, aki ezt csinálja. 
 
 
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: 
 
333/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 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 jelen határozat mellékletét képező 2012. évi 
belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Felszabadulási emlékmű helyzetének rendezésére 
 
Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester 
Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 
Molnár Zoltán f őépítészi munkatárs 
Hatvan Város Önkormányzatának felmerült az az igénye, hogy rendezze a Kossuth tér helyzetét. 
Ezen keresztül szeretné egyik elemében a fekete szobor áthelyezését. Ennek a szobornak az 
állapotára készültek helyzetfelmérések, illetve állapotfelmérés. Kijelölésre került az új helye, a városi 
köztemetőben. Tehát amennyiben ezt a képviselő-testület elfogadja, az ott található orosz katonai 
temető részében fog elhelyezésre kerülni. Az hogy ez létrejöhessen, ahhoz egy 1995-ös 
megállapodás, illetve 1996-os kormányrendelet alapján a két szerződő fél jóváhagyása szükséges, 
viszont a megállapodás alapján, ha az egyik fél nem engedélyezi az áthelyezést, két év után akkor is 
áthelyezhető az emlékmű. Ennek alapján a hadtudományi hivataltól is kértünk be igazolásokat. 
Amihez szükséges, hogy a képviselő-testület elfogadja jelen előterjesztést. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az áthelyezés kérdése ciklósról-ciklusra mindig felmerül. Megállapításként említem, hogy ennek az 
emlékműnek az állapota méltatlanul rossz. Azt is el tudom fogadni, hogy nem jó helyen van. Az 
előző ciklusban erről társadalmi konzultáció is volt. Akkor kiderült, hogy ez megosztja a lakosságot. 
Van aki nem szeretné, hogy áthelyezzék máshová, van aki igen. Az biztos, hogy ezzel valamit kell 
kezdeni. Azt is elismerem, hogy a városi temetőben olyan szempontból jobb helye lenne az 
emlékműnek, hogy ott méltó körülményeket teremtve nem lenne kitéve a rongálásnak. Mert attól 
függetlenül, hogy ez mit jelképez, attól még ez egy síremlék. A Németi Gabi bácsi erről többet tudna 
mondani, ha még élne, de utána lehet nézni, hogy itt nem csak szovjet, hanem német és magyar 
katonák is el vannak helyezve ebben a sírhelyben, illetve polgári áldozatok is. A Mártírok útja és a 
Hatvanas utca sarkán lévő épület hadikórházként üzemelt, és aki ott meghalt, azt állítólag oda vitték. 
Az én magán véleményem az, hogy akár át is kerülhet, mert nyilván az önkormányzat van annyira 
igényes, és méltó körülményeket teremt az újratemetéshez. Viszont nem tudom ennek a költségét. 
Nem látok az előterjesztésben olyan részt, hogy hozzávetőlegesen ez milyen költséggel jár. Engem 
befolyásol, hogy mekkora összeget kell erre elkölteni. Mert ha nehéz helyzetben lesz az 
önkormányzat, mi lesz?  
 
Molnár Zoltán f őépítészi munkatárs 
Még 2009-ben készült egy tervezet ennek az áthelyezésére. Akkor a városban több műemléket és 
szobrot megvizsgáltak. A fekete szoborra 35-40 millió Ft-os összeget állapítottak meg mint 
áthelyezési és exumálási költség. Amennyiben nem lesznek alatta halottak, ez az összeg csökken kb. 
5-10 millió Ft-al. 
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Oroszán Lajosné bizottsági tag 
Ez kielégítő válasz volt. Ez egy akkora összeg, hogy ezt én ma nem tudom eldönteni, hogy látnám a 
2012-es év költségvetését, anélkül, hogy látnám, hogy a működéshez milyen költségek állnak 
rendelkezésre. Ezt így megszavazni nem tudom. Hangsúlyozom, hogy az áthelyezéssel egyetértek, 
meg kell oldani, de az összeg nagysága miatt ezt pillanatnyilag támogatni nem tudom. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Úgy tetszett mondani, hogy a terep rendezése miatt, és az emlékmű állaga miatt is szükséges. Tehát 
ha a teret rendbe hozzuk, de ott marad, akkor is hasonló összeget rá kellene költeni. A másik, hogy ez 
már 1990. óta mindig visszatérő téma, és a lakosság megnyugtatása érdekében ki kell helyezni, és a 
szovjet hősi halottainak parcellájába helyezni. Én úgy gondolom, hogy ott méltó helye lenne, és a 
Kossuth teret is új arculattal lehetne ellátni. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az az igazság, hogy azt is tudomásul kell venni, hogy a zsidó temetőből hozták a fekete márvány egy 
részét. Felcsiszolták, és abból csinálták az emlékművet. Akkor nem volt olyan fontos a kegyelet, 
mint most. El lesz víve a temetőbe, a maradványok, ha vannak alatta, azokat elhelyezzük. Nem 
fogunk kegyeletet sérteni. Vannak ott mindenféle nemzetiségű katonák eltemetve. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem is szeretném felvetni. Teljesen indiferens kérdés. Én nem tudtam, hogy miből készült. De ez is 
teljesen indiferens kérdés a számomra.  
Még egy kérdés merült fel, mégpedig az, hogy ez annyira balesetveszélyes, hogy rövid határidőn 
belül ezt meg kell csinálni? 
 
Molnár Zoltán f őépítészi munkatárs 
Ez az emlékmű jelenleg csúszik szét. Hosszában és szélességében már nem egy négyzetet alkot, 
hanem folyamatosan tágul. Tehát repedések keletkeznek rajta, és valóban baleset veszélyes.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De ez emberi életre is veszélyes? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Igen. Lehet, hogy körbe kell keríteni addig is. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
334/2011. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Felszabadulási emlékmű helyzetének rendezésére 
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 tekintettel a Felszabadulási 
emlékmű műszaki állapotára, a szovjet emlékmű feliratának változatlanul hagyásával át kívánja 
helyezni a Városi Köztemető Temető utcai 2. számú bejáratának közelébe. Ezzel méltó helyet kap 
az emlékmű és biztosítottá válnak a város rehabilitációs célú köztérfejlesztési programja 
végrehajthatóságának feltételei. 
A képviselő-testület az emlékmű áthelyezésével járó költségeket vállalja, melyet 2012. évi 
költségvetésébe beépít. 
A képviselő-testület hozzájáruló határozatot hoz az áthelyezés megindításához szükséges 
dokumentációk elkészítéséhez. 

 
Határid ő:  2011. november 10. (az érintettek értesítésére) 
 2011. december 15. (az áthelyezés költségvetésének elkészítésére) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a főépítész útján 
 
 
12. 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 


