
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. november 21-én a Városháza emeleti kistermében 900órai 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:   
 Dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Kövérné dr. Tóth Melinda előkészítésben közreműködő 
 Lestyán Balázs Eseti Bizottság elnöke 
 Palásthy Pál intézmény-felügyeleti iroda ügyintéző 
              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: 
 
335/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
november 21-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 Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondása és új ügyvezető 
jelölése tárgyában 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Kft. közötti adventi vásár 

lebonyolításához szükséges bérleti szerződés tárgyában 
 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

3. Előterjesztés a szennyvízközmű–beruházás III. ütemének opcionális tételeinek 
finanszírozása kapcsán az önkormányzati forrás átengedéséről 
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4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 
19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó a 3-4. napirendi pontnál: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 

5. Beszámoló az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság tevékenységéről 
 
 Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Lestyán Balázs az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltár Eseti Bizottság elnöke 
 

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

 
7. Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi 

teljesítéséről 
 

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 
 Előadó a 6-8. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
9. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011 (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

10. Előterjesztés a képviselő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú valamint a 498/2011. (VIII. 
25.) számú határozatának módosításáról 

 
 Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 
 

11. Előterjesztés megbízási szerződés felmondásáról 
 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

12. Előterjesztés a házi gyermekorvosok szerződéseinek módosításáról 
 
 Előadó: Kovács Imréné osztályvezető 
 

13. Előterjesztés közterületi térfigyelő rendszer bevezetéséről 
 

14. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
működésének átszervezéséről 

 
 Előadó a 13-14. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

15. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely, bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról 

 
16. Előterjesztés közterületek elnevezésére 
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17. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
18. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

19. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
20. Előterjesztés a helyi gazdaságélénkítési programról szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 

21. Előterjesztés az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
 Előadó a 15-21. napirendi pontnál: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 6-21. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 

22. Egyebek 
 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondása és új ügyvezető jelölése tárgyában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András 
A cégnek ügyvezetője Szalánczi Zoltán volt, aki november 14-én tisztségéről lemondott. Tekintettel 
arra, hogy a cég ügyvezető nélkül nem maradhat, egy folyamatnak el kell indulni. Amikor lemond, 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a többségi tulajdonos, testületi ülésen 
megtárgyalja az előterjesztést. Ennek eredményeképpen fog születni egy határozat. Hatvan város 
polgármestere ezen határozat felhatalmazása alapján fog részt venni a TISZK taggyűlésén, ahol mint 
a tag képviselője fog szavazni az ügyvezető lemondása, illetve az új ügyvezető megválasztása 
tárgyában. Ez az anyag elküldésre került a Miskolci Egyetem, illetőleg a Hatvani Volán Zrt. részére 
tekintettel arra, hogy a TISZK taggyűlésen nekik is határozni kell az ügyvezető kérdésében. Tehát 
ezen előterjesztésben foglaltak alapján a képviselő-testület megadja polgármester úrnak a 
felhatalmazást ezen két határozat megszavazására. Ha ez a határozat megvan, akkor érvényesen tud 
részt venni a taggyűlésen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Indokolta tettét Szalánczi Zoltán? 
 
Dr. Veres András 
Igen. Az indoklás abból áll, hogy a TISZK  elfogadott egy üzleti tervet amikor ő ügyvezető lett. 
Tekintettel arra, hogy a szakképzési törvény és egyéb jogszabályok folyamatosan, de januártól 
kifejezetten meg fognak változni, így nem látja biztosítottnak annak az üzleti tervnek a végrehajtását, 
amire ő szerződött. Tehát központi jogszabály változás lesz. A TISZK-eknek a léte, működése, az 
általuk ellátott feladatok is nagy mértékben fognak változni, ami a jelenlegi üzleti tervtől lényeges 
eltérést tartalmaz. Abban ő már nem tud részt venni, és legyen egy olyan ügyvezető, aki már ennek 
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tükrében ezt elvállalja. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Köszönöm szépen a választ. 
 
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: 

 
336/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondása és új 
ügyvezető jelölése tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata – mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, székhely: 3000 
Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja – képviseletében a Hatvan-TISZK Kft. taggyűlésén Szalánczi Zoltán – 
3000 Hatvan, Tüzér u. 6. száma alatti lakos – ügyvezető 2011. november 14. napján kelt ügyvezetői 
tisztségről történő lemondását fogadja el. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
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: 

 
337/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondása és új 
ügyvezető jelölése tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
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hogy Hatvan Város Önkormányzata – mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-028738, székhely: 3000 
Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja – képviseletében a Hatvan-TISZK Kft. vezető tisztségviselő 
megválasztásának tárgyában összehívandó taggyűlésén a társaság ügyvezetőjének Kollár Edina, 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 98. szám alatti lakost jelölje, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
jelölt megválasztása tárgyában támogatólag szavazzon. 
 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Kft. közötti adventi vásár 
lebonyolításához szükséges bérleti szerződés tárgyában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Veres András  
Hatvan Város Önkormányzata szeretne egy nagyobb szabású adventi rendezvénysorozatot szervezni. 
Ennek egyik fő pontja, hogy Hatvan város főterén az önkormányzat által megvásárolt 15 db nagyon 
stabil fa bódé, elárusítóhely felállításra kerül. Ezeket az ingóságokat Hatvan Város Önkormányzata 
vásárolta meg, de annak érdekében, hogy a programszervezés és ezek lebonyolítása megfelelően 
működjön, az előterjesztés szerint ezen tevékenységet a rendezvényszervezéssel foglalkozó Média 
Kft. látja el. Tehát a konstrukció az, hogy az önkormányzat megvásárolta a 15 db faházat, és bérleti 
szerződés keretében átadja a Média-Hatvan Kft.-nek. A Média-Hatvan Kft. pedig az általa 
megfelelőnek tartott, úgynevezett albérleti szerződést köt a tényleges használatra. A bérleti szerződés 
határozott időre szól, december 24., illetve december 31. napjáig. Attól függ, hogy milyen igény lesz 
a karácsonyi ünnepek után a további használatra. A bérleti jognak a rendezése érdekében szükséges 
ezen határozatnak a meghozatala. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Nagyon fontos az, hogy a város tükrözze, hogy 
Karácsonyra készülünk, és itt a főtéren egy jó kis vásárhangulat lesz. Remélem, hogy jól fog 
sikerülni. 
 
Dr. Veres András 
Bízunk benne, hogy az árusok is színvonalasak lesznek, és a városvezetés gondolata az, hogy 
élhetővé kell tenni a főteret.  
 
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: 
 
338/2011. (XI. 21.) 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 Média-Hatvan Kft. 
közötti adventi vásár lebonyolításához szükséges bérleti szerződés tárgyában 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) határozott időtartamra bérleti szerződést köt az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 15 db faházra (elárusítóhely) és hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a bérlő Média-Hatvan Kft. az önkormányzat által meghatározott díj fizetése mellett a 
bérlet tárgyát képező elárusítóhelyeket albérletbe adja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvani város polgármestere 

 
 
3. napirend 
Előterjesztés a szennyvízközmű–beruházás III. ütemének opcionális tételeinek finanszírozása 
kapcsán az önkormányzati forrás átengedéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda  
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
A pályázat az opciós tételekre már nem nyújt fedezetet, viszont annak idején a pályázatban mint 
társult önkormányzatnak nyilatkozni kellett a saját anyagi erőforrásairól, megteremtve ezeknek az 
élőre kötéseknek a kezdetét. Amint az előterjesztésben olvasható, Hatvanban még tart a 
gerincvezeték építése, de már a végénél tartunk. A lakossági rákötések már el is kezdődtek. A 
térségekben pedig már az élőre kötések folynak. A gerincvezeték építése már teljes egészében 
befejeződött a térségekben. Ebből az következik, hogy a kivitelezők már az élőre kötésekkel 
kapcsolatos számlákat fognak benyújtani a társuláshoz, vagyis most ezeket a pénzeszközöket át kell 
adni a Társulásnak, hogy a kivitelezés le tudjon zárulni. Szakaszosan kell átadni, tehát ahogy 
érkeznek a számlák. 2009-ben a képviselő-testület 53 millió Ft-ot különített el erre a célra. A 
Társulás munkaszervezetének vezetője arról tájékoztatott, hogy úgy néz ki, hogy Hatvan városban 
kb. 42 millió Ft lesz a felmerülő költség. 
 
 
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: 
 
339/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szennyvízközmű–beruházás III. ütemének opcionális 
tételeinek finanszírozása kapcsán az önkormányzati forrás átengedéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával megerősíti és kinyilvánítja, 
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hogy a  KEOP-1.2.0-2F kódszámú pályázati kiírásra a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” című 
pályázat kapcsán  a lakossági élőre kötésekhez kapcsolódó önerő Hatvan városra eső részéből a 
Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat által biztosítandó összeg fölötti további részt 
53.000.000,- Ft keretösszegig biztosítja.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletben a 3. sz. mellékletben „átengedett pénzeszközök” költséghelyen 40.858.000.-Ft összegig. 
rendelkezésre áll. A 12.142.000.-Ft. összegű különbözet az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 
beépítésre kerül.  
 
Határid ő: A MÁK értesítésére: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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: 
 
340/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szennyvízközmű–beruházás III. ütemének opcionális 
tételeinek finanszírozása kapcsán az önkormányzati forrás átengedéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.2.0-2F kódszámú 
pályázati kiírásra a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által „Hatvan és térsége 
szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése” címmel benyújtott pályázat 
kapcsán  a lakossági élőre kötésekhez kapcsolódó önerő összegét a mellékelt Pénzeszközátadási 
Megállapodás rendelkezései alapján átadja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 
részére.  
A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: 2011. november 30. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester, a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 
19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Az első egy technikai jellegű módosítás. Az önkormányzat a Zrt.-vel a lakások felújítására 
közszolgáltatási és karbantartási szerződést kötött. Tehát ma Hatvanban ezen szerződés szerint, csak 
a Zrt. végezheti a lakások felújítását. A rendeletben a céges lakásoknál az a bérleti szerződés, ami 
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kötelezően alkalmazandó, ott két lehetőség közül választhat, hogy felújítja, felújíttatja. Ezt az 
ellentmondást kell feloldani. Vagyis nem újíthatja fel a bérlő a céges bérlakást, csak a Zrt.-vel 
újíttathatja fel. Így lesz szinkronban a rendelet és a szerződés. A másik, hogy megkereste az 
önkormányzatot a Bosch, hogy szeretne céges lakásokat, ezért került bele a rendeletbe a céges, 
költségelvű kategória. Több ingatlant is megtekintettek. Végül földrajzi és egyéb okokból a 
Mészáros Lázár úti nagyon leromlott önkormányzati ingatlan mellett döntöttek. Ez 8 db viszonylag 
kisebb alapterületű lakást foglal magában. Az ingatlan viszont annyira le van romolva, hogy 
tulajdonképpen a 4 fala használható. Minden mást fel kell újítani. Ezért a jelenlegi szabályozás 
alapján, ha 5 év alatt akarná a lakást lelakni, olyan irreálisan magas bérleti díj jönne ki 1-1 lakásra, 
hogy értékaránytalan, tehát érvénytelen lenne. Ezért lesz úgy módosítva a rendelet, hogy ha egy 
viszonylag nagyobb összeget kell ráfordítani, akkor egy olyan időtartamú bérleti szerződés jöhessen 
létre, amikor egy reális havi bér jönne ki. Ezért van megállapítva, hogy mi egy közepes, közepesen jó 
minőségű felújítás, és ezért lett meghatározva a 28 ezer Ft, illetve tapasztalati adatok is voltak, hogy 
ilyen alapterületű lakások felújítására a Zrt. eddig milyen összeget fordított rá. Azért mondjuk azt, 
hogy erre a 43 millió Ft-os beruházásra kb. 10 év a reális bérleti idő ami ki fog alakulni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ennek a Mészáros Lázár úti lakásnak az állapota ismerten rossz, azért is kellett kiüríteni, ez 
kétségtelen. Ez a megoldás nekem tetszik, azért is mert ez az ingatlan ott áll évek óta, és bevételt 
nem termel. Ha ebből indulunk ki, akkor mindegy, hogy 5, vagy 10 év alatt lakja le a lakó.  
Vizsgálta-e az önkormányzat szakemberek által a benyújtott költségvetési tervezetet, hogy minden 
részletében indokolt-e, milyen luxus van benne?  
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nem extra minőség. A „Bosch óvodánál” is lehet látni, hogy nem extra igényeik vannak, de jó 
minőséget várnak el.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az még hozzá tartozik, hogy önállóan a Zrt. alkalmatlan ennek az elvégzésére, mert pl. nem dolgozik 
ács, bádogos a Zrt.-nél, tehát valószínűleg szükség lesz alvállalkozó bevonására. 
 
 
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: 
 
341/2011. (XI. 21.) 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 szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Mészáros Lázár úr 10. 
szám alatti fsz.1, a Mészáros Lázár út 10. fsz.2., a Mészáros Lázár út 10. I./3., a Mészáros Lázár út 
10. I/4., a Mészáros Lázár út 10. I/5., a Mészáros Lázár út 10. II/6., Mészáros Lázár út 10. II/7., a 
Mészáros Lázár út 10. II/8. szám alatti lakásokat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
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helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 10/E. és 
10/F.§-ai alapján 10 évi határozott időre bérbe adja a Robert Bosch Elektronika Kft.-nek.  
Az önkormányzat tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő az ingatlant – ide értve annak 
udvarát is – nettó  43.396.000.- Ft. +ÁFA. összegért fel kívánja újítani. (Az ÁFA mértéke a 
mindenkor hatályos törvényi rendelkezések szerint számítandó.) Az önkormányzat kifejezetten 
akként rendelkezik, hogy a bérlő beruházása tulajdonjogot nem keletkeztethet.  
Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a lakásokat a munkavállalói 
részére albérletbe adhatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglaltak alapján 
az együttműködési megállapodást kösse meg a bérlővel, és az együttműködési megállapodás 
tartalmáról utólag a képviselő-testületet tájékoztassa.  
Az együttműködési megállapodás leghamarabb az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2011. 
(XI. 25.) önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján írható alá.  
 
Határid ő: 2011. december 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere   
 
 
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: 
 
342/2011. (XI. 21.) 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 szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Beszámoló az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető  
 
Lestyán Balázs eseti bizottsági elnök 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tavaly év őszén megalakította az Elmúlt Időszak 
Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottságot. Először határozott időre, majd határozatlan időre határozta 
meg tevékenységét. Tevékenységéről félévente beszámolót kell készíteni. A legutóbbi beszámoló 
áprilisban készült. Addig a bizottság 6 ügyet vizsgált, illetve 6 ügy került bizottsági szakaszba. A 
bizottság nem végez vizsgálati munkálatot. Szakértők bevonásával, az általuk készített jogi auditok 
alapján kerül az előterjesztés a bizottság elé, amiről dönt. Az elmúlt fél évben a bizottság 
tevékenységét úgy tudnám összefoglalni, hogy a bizottság nem ülésezett, annál az oknál fogva, hogy 
nem kerültek az anyagok olyan szakaszba, hogy a bizottság elé kerüljenek. 18 ügy van folyamatos 
vizsgálat alatt. Ebben az évben várható még 2 bizottsági ülés, amikor már olyan ügyek lesznek, amit 
meg tudunk vizsgálni. Nagyon bonyolult az anyagok összegyűjtése. A hivatal számára is nagyon 
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nagy feladat a napi munka mellett. Olyan anyagokat keresünk, amik pontos felvilágosítást adnak az 
ügyek mikéntjére. Vannak olyan ügyek, amik már feljelentési fázisban vannak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
343/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja az Elmúlt Időszak 
Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság 2011. április 19. és 2011. október 20. közötti időszakban végzett 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
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 
A III. negyedévi változások kerültek a rendeletmódosításba beépítésre. Egyrészt, mivel július 1-től az 
intézmények átszervezése megtörtént, továbbá a szennyvízberuházás I. ütemével kapcsolatos 
elszámolás, emellett a pénzügyi jellegű testületi döntések kerültek beépítésre. 
 
 
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, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
344/2011. (XI. 21.) 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. 
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7. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az 1. sz. mellékletben történt egy gépelési hiba, ami 950 ezer Ft. Szeretném ha ezt figyelembe 
vennék. A bevételek teljesülése 63,7 %-ot mutat, a kiadások 52,1 %-ot. Szeptember 30-ával a 
folyószámlahitelünket nullázni tudtuk, mert az iparűzési adó bevétele szeptemberben nagyon 
rányomta a bélyegét az egész gazdálkodásunkra, hogy az 1,9 %-os emelés szeptemberben 
jelentkezett. Próbáljuk előre vetíteni, hogy december 1-jén hogy fogunk állni. Ezt nagy mértékben 
befolyásolja, hogy iparűzési adó feltöltése lesz-e a vállalatoknak. Jelenleg is előirányzatban van 
működési hiányunk. Reméljük, hogy év végéig le tudjuk ezt redukálni. Az iparűzési adó bevételek 
december 31-én derülnek ki, mert a többi előirányzatot kiadási és bevételi szinten is lehet teljesíteni. 
A nagyvállalatoknál próbáltuk, hogy önbevallással küldjék be, hogy lesz-e, vagy nem. Azt várjuk, 
hogy jelezzenek erre vonatkozóan. Az intézményeknek előirányzatban nincsen gondjuk. A 
rendeletben megpróbáltuk úgy alakítani, hogy mindenkinek bele férjen. Elég nagy létszámmozgás 
volt, tehát elég nehéz volt felmérni július 1-jén, hogy mi lesz ezeknek a kihatása, de kisebb 
zökkenőkkel sikerült ezt az átszervezést megoldani.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az önkormányzat cégeinél történt-e felmérés, hogy szükség van-e év végi pénzeszközökre? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ezzel kapcsolatban történtek megbeszélések a cégekkel, úgyhogy ilyen jellegű előterjesztések 
kerülni fognak majd a képviselő-testület elé. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem drasztikus a helyzet, de kell nekik a segítség. Lekötött tartalékként átadásra kerül a Zrt. számára 
27 millió Ft. Ennek a célja meg lesz határozva. Egyrészt az önkormányzat részére fogja megfizetni a 
21 millió Ft-os iparűzési adóhátralékát, ami még a 2010. évről maradt. A másik 6 millió Ft-on pedig 
az uszoda bérleti díjat fogja befizetni az önkormányzat felé. 
A Média Kft. nagyon nagyszabású feladatokat kapott, és év végére bebizonyosodott, hogy alul lett 
tervezve a tőkéje, de ez az előterjesztés még nem került olyan stádiumba, hogy alá legyen írva. Még 
egyeztetések folynak. A tárgyi eszközök megvásárlásával segíti majd az önkormányzat mind a Média 
Kft.-t, mind a Zrt.-t. Ez azt jelenti, hogy a Zrt. tulajdonát képező eszközöket az önkormányzat 
megveszi, és az önkormányzat fogja bérbe adni a Média Kft.-nek, ezáltal a likviditását fogjuk 
javítani a Zrt.-nek. Ezek az utolsó napokban fognak tisztázódni. Még nem is biztos, hogy úgy lesz, 
ahogy elmondtam, de a kérdésre próbáltam választ adni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Média Kft. beszámolójában nemrégiben szerepelt, hogy eszköz, illetve humán erőforrás 
fejlesztésre is gondoltak annak érdekében, hogy jobb minőségű legyen a szolgáltatás. Ezzel sincs 
gond. Engem csak az érdekelt, hogy nehogy év végére nagy gondjuk legyen. 
 
  
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
345/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi 
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-III. negyedévi  
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A törvényi kötelezettségeknek megfelelően a koncepciót elkészítettük. Ezt november 30-ig a 
képviselő-testületnek el kell fogadni. Mivel a törvényi hátterek most lesznek elfogadva, ezért ebben a 
koncepcióban úgymond általános megállapításokat szerettünk volna megfogalmazni, mivel a 
tényleges dolgok majd a költségvetés tárgyalásakor merülnek fel. Előre vetíthet az, hogy a bevételi 
oldalon a normatívák nem változtak, tehát a fajlagos összegek, amik az előző évben voltak, azok kb. 
ugyanazok maradnak. A normatívához a létszámok felmérésre kerültek. SZJA-ban sajnos kb. 30 
millió Ft-tal kevesebbet kapunk. Ezek szerint a lakosság jövedelme az elmúlt évben csökkent. 
Hatvan város lakossága csökkent, a visszaosztásnál 30 millió Ft-tal eleve kevesebb. Az adóerő 
képességben pedig több lesz az elvonás. Így városi szinten kb. 50 millió Ft esik ki. Sőt, ha az ÁFA 
kiadásra számolunk, az is több mint 20 millió Ft, úgyhogy nagyon takarékosan kell a 2012. évi 
költségvetést is felmérni. Az iparűzési adóbevétel az év végén derül ki, úgyhogy akkor lehet 
megállapítani, hogy többletbevétellel tudunk-e számolni a 2012-es évre. A jelenlegi ismeretek 
alapján ezt tudtuk összehozni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Országos ügyekkel nem kívánok foglalkozni, mert ez nem az a hely, azt a parlamentben kell. 
Ugyanakkor nem tudunk elvonatkoztatni, mert amit eldöntenek a parlamentben, az ide lecsapódik.  
Nem irigylek senkit, aki Hatvan városában költségvetést fog tervezni 2012-ben. Alapvető nézet és 
véleménykülönbség van a saját véleményem és az országos irányvonal között. Amit óriási 
problémának tartok, hogy nem emelkedik a normatíva, ugyanakkor a dologi kiadások 
vonatkozásában az infláció és a 2%-os ÁFA emelés már minuszt jelent. Ugyanakkor látom, hogy 
vannak jó törekvések. Amit a legrosszabbnak látok, hogy a legelesettebbekre, a legszegényebbekre 
rakódik rá legjobban a teher. Ez szörnyű. Szerintem az ebadót lehet, hogy nem kellene bevezetni 
Hatvanban. A koncepcióval egyáltalán nem értek egyet, nem is fogom megszavazni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ilyen gazdasági és nemzetközi viszonyok között ritkán kellett költségvetést összeállítani, de mindig 
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voltak nehézségek, amit meg kellett oldani. Biztos lesznek most is nehézségek, de bízom a 
szakemberekben, a városvezetésben, hogy a 2012-es évet is tisztességesen végig viszik. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az a helyzet, hogy idén már a kis eredmény is eredmény. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Az ebadóval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy még nem fogadták el, de a törvényjavaslat 
széles körben mentesít a fizetés alól.  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Szerintem egy családban 1 kutya bőven elég. A többire lehetne ebadót kivetni.  
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Az ivartalanított állatokra nem kell majd fizetni. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Az intézmények semmiféle hiányt nem szenvedtek. Felújítások történtek, modernizáció. Bárkinek 
bármilyen problémája volt, meg lett oldva. A Hatvani Önkormányzatnak jó a helyzete. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
346/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetési koncepcióját. 

A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés 
összeállítását. 

Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetési rendelettervezetét a Magyar 
Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere 
Határid ő: 2012. évi költségvetés elfogadására 45 nap, de legkésőbb 2012. február 15. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011 (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Palásthy Pál ügyintéző 
Hatvan Város Önkormányzata tavasszal elfogadta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
rendeletet. Azóta ennek a szabályait használtuk a civil szervezetek támogatása során. Ez alatt az idő 
alatt előjöttek kisebb-nagyobb problémák, ezeket a hiányosságokat korrigáltuk ebben a rendelet 
módosításban.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Köszönöm szépen jegyző asszonynak, hogy nem kell minden esetben közjegyző által hitelesített 
okirat. 
 
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: 
 
347/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú valamint a 498/2011. (VIII. 25.) 
számú határozatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Az augusztus 25-i képviselő-testületi ülésen döntött a képviselő-testület pályázathoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás megkötéséről, azonban a megállapodások aláírásakor kiderült, hogy 
átszervezés miatt a Hatvani-Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézet vezetője nem írhatja alá 
a megállapodást, hanem a kormányhivatal írhatja alá. Ezért szükséges a határozatokat módosítani. 
 
 
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: 
 
348/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú 
valamint a 498/2011. (VIII. 25.) számú határozatának módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete módosítja az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó partnerségi együttműködés 
kialakításáról” szóló  496/2011. (VIII. 25.) számú határozatát az alábbiak szerint:  

1.A határozat szövegében a  „Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 14.)” szövegrész helyébe a „Heves Megyei 
Kormányhivatallal (3300 Eger, Kossuth L. út 9.)” szöveg lép. 
2.A határozat mellékletét képező okirat tervezet helyébe a jelen határozat mellékletét képező 
okirat tervezet lép.    

 
Határid ő: 2011. november 30. (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: 
 
349/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 496/2011. (VIII. 25.) számú 
valamint a 498/2011. (VIII. 25.) számú határozatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete módosítja az „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok tárgyú pályázatokhoz kapcsolódó partnerségi együttműködés 
kialakításáról” szóló 498/2011. (VIII. 25.) sz. határozatát az alábbiak szerint:  

1.A határozat szövegében a „Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Népegészségügyi Intézettel 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 14.)” szövegrész helyébe a „Heves Megyei 
Kormányhivatallal (3300 Eger, Kossuth L. út 9.)” szöveg lép. 

2.A határozat mellékletét képező okirat tervezet helyébe a jelen határozat mellékletét képező 
okirat tervezet lép.    

 
Határid ő: 2011. november 30. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés megbízási szerződés felmondásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 



 

  

16 

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
2002. április 29-én Hatvan Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött az Eu-Synchronic 
Kft.-vel munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szakfeladatok ellátására vonatkozóan. A 
költségek csökkentése érdekében célszerű ezt a szerződést felmondani, és pályáztatással olcsóbb 
szerződéseket kötni.  
 
 
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: 
 
350/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megbízási szerződés felmondásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Környezetbiztonsági Kft.-vel 
(székhely: 1135 Budapest, Szegedi u. 37-39.) 2002. április 29-én kötött megbízási szerződést a 6. 
pontban írott rendelkezések alapján november 30. napján egy hónapos felmondási idő 
közbeiktatásával 2011. december 31. napjára felmondja. 
 
Határid ő: azonnal (a határozat kiadására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a házi gyermekorvosok szerződéseinek módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné osztályvezető 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Arról van szó, hogy az OEP az orvosoknak utalja közvetlenül a pénzt. Ezért van szükség a 
szerződésmódosításra.  
 
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: 
 
351/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a házi gyermekorvosok szerződéseinek módosításáról 
szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátására vonatkozóan dr. Boross Márta egyéni vállalkozó házi gyermekorvossal megkötött 
egészségügyi vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező 
szerződés-tervezet szerint módosítja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés módosító okirat 
aláírására. 
 
 
Határid ő: 2011. november 30. (szerződés aláírására)                
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
352/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a házi gyermekorvosok szerződéseinek módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2. számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátására vonatkozóan dr. Ócsainé dr. Süttő Judit egyéni vállalkozó házi gyermekorvossal 
megkötött egészségügyi vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat mellékletét 
képező szerződés-tervezet szerint módosítja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (szerződés aláírására)                
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági 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: 
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353/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a házi gyermekorvosok szerződéseinek módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátására vonatkozóan dr. Medgyesiné dr. Gesztesi Stefánia Mária egyéni vállalkozó 
gyermekorvossal megkötött egészségügyi vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a jelen 
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint módosítja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (szerződés aláírására)                
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
354/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a házi gyermekorvosok szerződéseinek módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 1. számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátására vonatkozóan a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan Veres P. u. 7., képviseli: Rüdigerné dr. Harmat Enikő) megkötött 
egészségügyi vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező 
szerződés-tervezet szerint módosítja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (szerződés aláírására)                
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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13. napirend 
Előterjesztés közterületi térfigyelő rendszer bevezetéséről 
 
Előadó: Szabó Zsolt polgármester 
Előterjesztő: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Több önkormányzati döntés előzte meg ezt az előterjesztést. Most került a dolog abba a stádiumba, 
hogy ezt az előterjesztést tárgyalni tudjuk. Egyrészt az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés az 
elsődleges célja az előterjesztésnek, hiszen az állampolgárokat tájékoztatni kell arról, hogy hol 
lesznek elhelyezve ezek a térfigyelők. Másrészt arról is szól, hogy december 1-től fog működni a 
kamerarendszer, és a Polgármesteri Hivatalban működő közterület-felügyelet fogja működtetni és 
üzemeltetni. Az önkormányzat magasabb szintű jogszabályok által előírt módon, illetve 
szabályzatokban lekötött módon köteles ezt működtetni. A feladatellátás zökkenőmentessége 
érdekében sokat dolgozunk, de nagyon nehéz a köztisztviselőket beosztani napi 24 órás, a hét 
minden napján történő kamerafigyelésre. Az lehet a hátránya, hogy többnyire a városőrök fognak 
jelen lenni a közterületen. Ez nem jelenti azt, hogy a közterület-felügyelők nem intézkednek, de 
többnyire a városőrök. Így tudjuk a műszakbeosztást megoldani.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Most ennyi pénz volt, de jövőre bővítve lesz. Ez nagyon jó lesz! 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon örülök, hogy ez megvalósul. Szerintem ez nagyon sokat fog javítani a város közbiztonságán. 
Én úgy látom az előterjesztésből is, hogy a tisztességes állampolgárok jogbiztonsága biztosítva lesz. 
Jobb lenne, ha egyszer csak lehetne létszámot bővíteni, főleg ha egy idő után bővül a kamerák 
száma. Ugyanis ez akkor igazán hatékony, ha megvan hozzá minden feltétel.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szerintem a lámpákba kellett volna beszerelni őket, mert attól félek, hogy leverik. De ne legyen 
igazam! 
 
 
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: 
 
355/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi térfigyelő rendszer bevezetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 1-jétől térfigyelő rendszert 
működtet Hatvan város belterületén. 

 

2. A Képviselő-testület a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével Hatvan Város 
Polgármesteri Hivatala Hatósági Irodájának Igazgatási Osztályán belül működő Közterület-
felügyeleti csoportot bízza meg. 

 

3. A Közterület-felügyeleti csoport a térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal 
készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint 
a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a külön jogszabályokban, illetve az 
ezen jogszabályok alapján a jegyző által kibocsátott, a térfigyelő rendszer működésére vonatkozó 
adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint jogosult. 

 

4. A Képviselő-testület a következő közterületeket jelöli ki a képfelvevők elhelyezésére.: 

 

sorszám képfelvevő helye 

 

1. GRASSALKOVICH ÚT - BALASSI B. ÚT KERESZTEZŐDÉS 

2. HATVANY IRÉN UTCA - MÁRTÍROK ÚTJA KERESZTEZŐDÉS 

3. GRASSALKOVICH ÚT - MÁRTÍROK ÚTJA KERESZTEZŐDÉS 

4. MADÁCH UTCA - CSABA UTCA KERESZTEZŐDÉS 

5. DÓZSA GYÖRGY TÉR - GÓDOR K. UTCA KERESZTEZŐDÉS 

6. HORVÁTH M. ÚT - NÁDASDY T. UTCA KERESZTEZŐDÉS 

7. VÖRÖSMARTY TÉR 

8. HORVÁTH M. ÚT 12., 10. EM. ÉPÜLET 

9. PÁZSIT UTCA – HAJÓS ALFRÉD UTCA KERESZTEZŐDÉS 

10. RÁKÓCZI ÚT - BAJCSY-ZS. ÚT KERESZTEZŐDÉS 

11. BAJCSY-ZS. ÚT - MÁTYÁS KIRÁLY UTCA KERESZTEZŐDÉS 

12. ARANY J. UTCA - BOTOND UTCA KERESZTEZŐDÉS 

13. DOKTAY GY. UTCA - CSÓK I. UTCA KERESZTEZŐDÉS 

14. BERCSÉNYI ÚT - VAK BOTTYÁN UTCA KERESZTEZŐDÉS 
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15. MÉSZÁROS L. ÚT - SZAPÁRY UTCA KERESZTEZŐDÉS 

 

 

 
Határid ő: 2011. december 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
 
14. napirend 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátórendszer 
működésének átszervezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Áttekintettük a szociális és gyermekjóléti feladatokat a szociális törvény és a gyermekvédelmi 
törvény tükrében, hogy melyek azok a feladatok amiket köteles az önkormányzat ellátni, és melyek 
azok, amelyeket önként vállalt, illetve ezeket milyen feltételekkel tudjuk a jövőben úgy működtetni, 
hogy ne kelljen az önkormányzatnak nagyobb összegű hozzájárulást fizetni, mint amit most is, az 
eddigiek során is kiegészítésként az állami támogatáson túlmenően hozzátett. Nyilván itt is a 
költségvetés megszorítása vezérelt bennünket. A feladatokat oly módon választottuk szét, hogy 
melyek azok a feladatok, amelyeket a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti Intézmény keretein belül, 
és melyek azok, amelyeket társulás útján, melyek azok, amelyeket egyéb szerződés útján látott el az 
önkormányzat. Ezeket az előterjesztésben részletesen leírtuk. Vannak bizonytalansági tényezők. A 
pszihitáriai ellátásra és a támogató szolgáltatásra, az önkormányzat pályázatot nyújtott be. Ennek az 
eredményét valószínűleg december végén fogjuk megismerni. Ennek ellenére, ha úgy dönt a 
képviselő-testület, hogy átszervezi a szociális és gyermekjóléti rendszerét, és ezt a 3 határozati 
javaslatot így elfogadja, akkor a Szivárvány helyett 2 új intézmény jön létre. Kiemelném az értelmi 
fogyatékosok nappali otthonát, amit a gondozási központ keretén belül működtet az önkormányzat. 
Sajnos a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja biztosítani az önkormányzat 
ennek a 14 értelmi fogyatékosnak az ellátását. Nincsenek teljes létszámban, 12-en vannak általában. 
Egy helyen történik az étkezés, a foglalkozás, össze vannak zárva egy helyre, nem történik olyan 
fejlesztő foglalkozás, mint amilyennek történnie kellene. Ténylegesen magasabb színvonalú ellátási 
formában, önkormányzati megtakarítással lehetne a jövőben működtetni, amennyiben a képviselő-
testület elfogadja, hogy külső szervezet útján történjen az ellátás megszervezése. Ebben a kérdésben 
a tárgyalások még folyamatban vannak, még több döntés szükséges az előkészítő munkálatok 
lefolytatásához. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A pszihiátriai ellátottaknál 44 főről van szó. Azt, hogy az önmagukról gondoskodni nem tudó, a 
család részéről is súlyos feladatokat, terhet jelentő személyek ellátásánál, bizonytalanság van, azt 
nem tudom elfogadni. 
Ha ez az átszervezés megtörténik, hány fő elbocsátásával járhat? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A támogató szolgáltatás és a közösségi pszihiátriai ellátás sorsáról most nem tudunk dönteni, csak 
később, ha a pályázat el lesz bírálva. 44 embert a saját otthonában látunk el. Ennek a 
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megszüntetéséről nincs szó. Az más kérdés, hogy ha netán nem kapjuk meg a pályázat teljes 
összegét, akkor majd a képviselő-testület dönt. A másik pedig az értelmi fogyatékosok nappali 
otthona, ami más kérdés. 91,5 fő helyett 75,5 fő lenne. Tegyük hozzá, hogy pl. Újhatvanban 12 
ellátottra 5 gondozó jut jelenleg. Tehát többen vannak, mint kellene.  
 
Kaptunk ajánlatot arra vonatkozóan is, hogy ez a szolgáltató szívesen térítene hatvanban. Semmi 
mást nem kér, csak annyit, hogy segítsen az önkormányzat olyan 150-200 m2-es épületet találni, ami 
alkalmas lenne. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez melyik szolgáltató? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Az értelmi fogyatékosok nappali otthona, jászberényi fogyatékosok intézményét működteti itt a 
környéken. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Neki hogy éri meg, ha nekünk meg nem? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Neki több intézménye is van már az országban. Hatvanban kb 30 fővel tudna működni, nem kérne az 
önkormányzattól hozzájárulást, a normatív támogatásból működne. De mivel az egyházzal is 
tárgyalunk, ezért még konkrétat nem is tudunk mondani. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nincs az egyházzal kapcsolatban semmi kifogásom, de ha a szakmai tapasztalat és háttér ott van, az 
jobb lehet. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A létszámkérdéshez visszatérve, a házi segítségnyújtásnál több a létszám, mint amennyit igénybe 
vesznek. 
Nem végleges még, csak tervek vannak erre vonatkozóan is. 
 
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, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
356/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszer működésének átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a szociális és gyermekjóléti 
ellátórendszer hatékonyabb és költségtakarékosabb működtetése érdekében az intézményi struktúrát 
átalakítja az alábbiak szerint: 
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1. Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített kötelező 
feladatain túlmenően önként vállalt feladatként a jövőben továbbra is el kívánja látni az 
adósságkezelési szolgáltatást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az anyatejgyűjtő állomás 
működtetését. 

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás további működtetéséről a 490/2011. 
(VIII. 25.) számú határozat alapján benyújtott pályázat eredményéről szóló döntés ismeretében 
rendelkezik a döntés megérkezését követő soron következő ülésén. 

3. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni a módszertani gyermekjóléti szolgáltatást, 
ezért kezdeményezi a Heves Megyei Kormányhivatalnál a módszertani gyermekjóléti 
szolgáltatásra vonatkozó kijelölés visszavonását. 

4. Az önkormányzat a jövőben nem kívánja működtetni az iskolai szociális munkát, ezért ezt a 
szolgáltatást 2011. december 31. napjával megszünteti.   

 Az önkormányzat az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának kötelező feladatát nem saját 
intézményében, hanem külső szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás útján kívánja 
megvalósítani. Az együttműködésre vonatkozó előterjesztést és a megállapodás tervezetét a 
képviselő-testület soron következő ülésére kell terjeszteni.                     

5. Az önkormányzat a hajléktalanok nappali ellátására illetve a gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítására megkötött ellátási szerződéseket nem kívánja módosítani. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtási feladatokat a továbbiakban is a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulás útján kívánja ellátni, azon változtatni nem indokolt.  

 
Határid ő: 2011. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda (1-3., 5. pontok) és 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 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
357/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszer működésének átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 

Egészségügyi Intézményét kettő önálló intézménnyé alakítja át. Az egyik intézmény a 
bölcsődei és egészségügyi feladatokat látja el, ezen belül működne a Hajós Alfréd úti és 
Mohács úti bölcsőde, az anyatejgyűjtő állomás, az ifjúság-egészségügyi ellátás és a védőnői 
szolgálat. A másik intézmény a szociális és gyermekjóléti feladatokat látja el, ezen belül 
három intézményegység jön létre, ezek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, az idősek 
klubja és a támogató szolgálat (a pályázati döntés függvényében). A családsegítő és 
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gyermekjóléti szolgálaton belül történik a családsegítés, az adósságkezelés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás ellátása. Az idősek klubjában történik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az 
idősek nappali ellátásának megszervezése. A támogató szolgálaton belül működik a támogató 
szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás.  

         A fenti átszervezéssel egyidejűleg az Újhatvani Gondozási Központ épületében feladatellátás  
nem történik, az itt ellátott feladatok átstrukturálásra kerülnek részben az új intézményhez, 
részben külső szolgáltatóhoz. 

2. Az újonnan létrejövő intézmények alapító okiratát valamint az újonnan létrejövő 
intézményvezetői állásokra vonatkozó pályázati felhívás tervezetét a képviselő-testület soron 
következő ülésére kell beterjeszteni. 

 
Határid ő: 2011. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
358/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátórendszer működésének átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás gesztora az intézményfenntartó társulás útján, a 
létrejövő új szociális és gyermekjóléti intézmény keretében kívánja ellátni a gyermekjóléti, 
családsegítő és házi segítségnyújtási feladatokat. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az átszervezéssel kapcsolatban a  Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás útján tájékoztassa a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzatokat (Boldog, Csány, Heréd, Kerekharaszt, 
Nagykökényes) az átszervezéssel kapcsolatos döntésük meghozatala céljából. 
 
Határid ő: a tájékoztatás megküldésére: 2011. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely, bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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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: 
 
359/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely, 
bérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan bérleti 
szerződésének meghosszabbításáról szóló 377/2011. (VI. 30.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
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: 
 
360/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan, MÁV tanműhely, 
bérleti szerződésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 54-60.) 
mint vagyonkezelő és bérbeadó, valamint Hatvan Város Önkormányzata és a Heves Megye 
Önkormányzata (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. út 9.) mint bérlők között a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2602 hrsz.-ú, művelés alól kivett, középiskola megnevezésű, 
3580 m2 alapterületű ingatlan bérlete tárgyában 2009. november 27-én megkötött bérleti szerződést 
a szerződő felekkel közösen a mellékelt bérleti szerződést módosító okirat szerint módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. november 30. (a szerződésmódosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
16. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezésére 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői 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: 
 
361/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és 
a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 
a következő közterület nevet állapítja meg 2011. december 1-jétől az alábbi helyrajzi számmal 
jelzett kivett közterületre: 
 
Hatvan   3978/69 hrsz.    Trianon tér. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a 
közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek központjait, valamint 
gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek a Hatvani Önkormányzati Értesítőben történő 
közzétételéről. 
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határid ő:  az értesítésre 2011. december 15. 
   az utcanév tábla kihelyezésére 2011. január 23. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 
 
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: 
 
362/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és 
a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 
a következő közterület nevet állapítja meg 2011. december 1-jétől az alábbi helyrajzi számmal 
jelzett kivett útra: 
 
Hatvan   6401 hrsz.    Strázsa utca. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a 
közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek központjait, valamint 
gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek a Hatvani Önkormányzati Értesítőben történő 
közzétételéről. 
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határid ő:  az értesítésre 2011. december 15. 
   az utcanév tábla kihelyezésére 2011. január 23. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
363/2011. (XI. 21.) 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. 
 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tisztában vagyok vele, hogy muszáj díjat emelni, de az 5 % díjemelés és a + 2 % ÁFA, már 7 %. Én 
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tudom, hogy az önkormányzatnak nehéz, de az embereknek ez már sok. Nem tudom támogatni. Én a 
továbbiakban az inflációt meghaladó emelést nem fogok támogatni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
364/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
19. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Pontosításokat tartalmaz a rendelettervezet. A szociális jogosultság igénybe vétele december 1-től 
fog működni. A múlt héten 1500 jogosultnak küldtünk ki tájékoztatót. Már jönnek is a jogosultak, 
adjuk ki a kártyát, és az ő esetükben úgy adjuk ki a kártyát, hogy 2012-ben is érvényes legyen. 
 
 
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: 
 
365/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és 
érvényesítésére vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy azt a 2012. évre vonatkozóan nem módosítja. 
 
Határid ő: 2011. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
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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: 
 
366/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
20. napirend 
Előterjesztés a helyi gazdaságélénkítési programról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány, melyben az önkormányzat alapító tag, 
és kuratóriumi tag az egyik önkormányzati képviselő, Lestyán Balázs, megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy az alapítvány részt vesz az országos mikrohitel programban. Az 
előterjesztésben elég részletesen ismertetve van a mikrohitel felvételének feltételeit. A 4,9 %-on az 
alapítvány által a kis- és középvállalkozásoknak folyósított hitel kamatához az önkormányzat, ezen 
rendelet elfogadásával, az 2 %-os kamattámogatást nyújt. Az országos mikrohitel feltételeit az 
önkormányzatnak, illetve a rendelet szerint átruházott hatáskörben a Pénzügyi Gazdasági 
Városfejlesztési Bizottságnak nem kell vizsgálnia, hiszen a kamattámogatás nyújtásának a feltétele 
az, hogy érvényes mikrohitel szerződése van. Az önkormányzat plusz feltételként megszabja, hogy 3 
egymást követő hónap kamatait megfizette, 15 napon túli késedelme nem volt, az önkormányzat felé 
lejárt köztartozása nincs, és a kamattámogatás megszűnik, ha a támogatott 15 napon túli fizetési 
késedelembe esik. A támogatás ideje 36 hónap. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében 
beépíti az előirányzatot, és csak az előirányzat keretéig köteles az önkormányzat ezt a 
kamattámogatást nyújtani. Tehát ha ez a keret elfogy, akkor a kereten túl érkező igényeket az 
önkormányzat már nem köteles fogadni. Kb. 15-20 kamattámogatási kérelemmel számolunk a 2012. 
évben. 140 ezer Ft a támogatás vállalkozásonként. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy csak 10-et 
támogat, akkor csak 10 kamattámogatási igényt épít be a költségvetési rendeletbe. Amit ettől várunk, 
az a helyi vállalkozások fellendítése, megsegítése, mivel ez a mikrohitel működésre nem, csak 
fejlesztésre vehető fel. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Üdvözlöm, hogy a kisvállalkozások fejlesztés támogatását az önkormányzat segíti. Érdemes ezzel a 
lehetőséggel élni.  
 
 
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: 
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367/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi gazdaságélénkítési programról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
21. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
368/2011. (XI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati rendeletek előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
22. napirend  
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 
 

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


