
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. január 23-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            Papp István bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Kövérné dr. Tóth Melinda előkészítésben közreműködő 
 Fritsch Márta főépítész 
 Decsi Ferenc Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
  vezérigazgatója 
 Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar  
  Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezető 
  igazgatója 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottság elnöke 
Köszöntöm a 2012. évi első bizottsági ülésen megjelent képviselőtársaimat, a megjelent 
vendégeket. Mivel a 9. napirend módosításra kerül, kérem, mindenki olvassa el ezt, erre az időre 
olvasási szünetet rendelek el. Ez alatt kérem jegyző asszonyt, hogy mutassa be az új kollégát. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
Bemutatom dr. Paronai Richárd kollégámat, aki ez év elejétől a Jegyzői Iroda vezetője. Ilyen 
minőségében fogja a Jogi és Ellenőrzési Bizottság munkáját koordinálni, valamint az ügyintézési, 
ügyviteli feladatokat a bizottsági munka mellett ellátni. Forduljanak hozzá bizalommal, segítsék őt 
munkájában.   
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
1/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. január 
23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés a hatvani 2602. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön felvételéről 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és 

működési szabályzatának módosításáról 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
5. Előterjesztés a kommunális hulladékgyűjtési feladatok ellátása érdekében létrehozandó 

nonprofit közhasznú Kft. megalapításának előzetes szándékáról 
 Előadó a 2-5 napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

6. Előterjesztés az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-felügyeleti 
osztály személyi állományának változásáról 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
7. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 Előadó: Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
 

8. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
9. Előterjesztés a Hatvan, Gódor K. u. 4. 2/3. szám alatti céges lakással kapcsolatos 

megállapodás megkötéséről 
 Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 

10. Előterjesztés a Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
11. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő az 1-11. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó a 10-11. napirendi pontnál: Fritsch Márta főépítész 
 

12. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2012. évi munkatervéről 
 Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

13. Egyebek 
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Z á r t  ü l é s : 
 
 1. Előterjesztés kárigénnyel kapcsolatos képviselő-testületi döntésre 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

 
 

1. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2602. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Ezt az előterjesztést egy éves előkészítő munka előzte meg.  Az elmúlt évben arról szereztünk 
tudomást, hogy a kormányzat a MÁV-tól azokat az ingatlanokat, amelyeket a MÁV a szoros 
tevékenységéhez nem használ, azokat vissza fogja venni. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az 
egyeztetés sikeres volt, támogatják kérelmünket, mely szerint térítésmentesen megkaphatjuk ezt az 
ingatlant. Az előterjesztés arról szól, hogy a képviselő-testület kinyilatkozza azon szándékát, hogy a 
MÁV tanműhelyre szüksége van, ott közfeladatot fog ellátni, és térítésmentesen megszerezheti az 
ingatlan tulajdonjogát. A határozati javaslat a technikai teendőket is részletezi, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél és ezzel párhuzamosan a MÁV-nál is el kell járnunk, és kérni kell olyan 
tartalmú nyilatkozatot, hogy a MÁV a vagyonkezelői jogáról lemond.  
 
 
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: 

2/2012. (I. 23.) 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 tulajdonjogának 
megszerzéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan 
ingyenes tulajdonba vételéről készült előterjesztést. A képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy az ingatlan tulajdonjogát ingyenesen meg kívánja szerezni, egyben vállalja, hogy 
az ingatlant közfeladat ellátására, oktatási tevékenység folytatására kívánja hasznosítani.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy kezdeményezze a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. előtt a hatvani 2602 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az MNV Zrt. előtt 
folyamatba tett eljárás során eljárjon a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-nél és kérje a MÁV azon 
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nyilatkozatát, mely alapján amennyiben Hatvan Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonjogát 
megszerzi, úgy a MÁV Zrt. lemond a vagyonkezelői jogáról.  
 
Határid ő: azonnal és értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön felvételéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az elmúlt évben létrejött ezen nonprofit Kft. más néven. A cégalapításkor 1 millió forint jegyzett 
tőkével rendelkezett a Kft. A Kft.-re vonatkozó szabályok szerint 50 ezer forint elegendő egy 
cégnek a megalapításához, amennyiben már megkezdte üzleti tevékenységét. Itt beruházási 
projektről van szó, melynek  feladata a kiemelt állami projektnek minősített pályázaton való 
részvétel, és nem saját erőből, hanem pályázati forrásból kívánja nagyszabású munkáját elvégezni a 
cég. Az előterjesztésben szerepel, hogy 2011. decemberében két olyan fontos döntés született a 
Kormány részéről, melyek keretében a megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyeket kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Kormány. Ez rendkívül fontos 
előrelépés. A hatvani Grassalkovich kastély vagyonkezelésbe átadásra került a Kft.-nek. Minden 
feladat megoldásához a továbbiakban szüksége van pénzre a cégnek. A jegyzett tőkéje a cégnek 
minimális, így a működéséhez folyamatosan pénzforrás szükséges. Két feladat került kiemelésre az 
előterjesztésben, az egyik az őrzés-védelem, a másik pedig a projekthez kapcsolódó, egyéb, 
pontosan meg nem határozható, de a cég érdekében csak arra a célra fordítható feladatok 
finanszírozására. Előzetes számítások szerint a tagi kölcsön összegében egyeztetés volt, 6 millió 
forint tagi kölcsönt javasol a cégnek a menedzsmentje az alapító részére. Ezen összeg havi 1 millió 
forintos átadásával azon átmeneti időtartamra, ameddig megnyílik a páyázati pénz lehívásának 
lehetősége, el tudja látni az őrzés-védelem és az egyéb, projekthez kapcsolódó feladatokat a Kft.. 
Nagyon fontos, hogy ha a vagyonkezelési jog tartalmát nézzük, akkor a mi felelősségünk a romos, 
de meglévő műemlék jellegű épület őrzés-védelme, komoly kártérítési felelősség származhat abból, 
ha ezen kötelezettségének a vagyonkezelő nem tesz eleget, ezért is szükséges ezen tagi kölcsöni 
szerződés megkötése. Határozott időtartamra jön létre a kölcsönszerződés, pontos dátumot nem 
tudtunk meghatározni,   
mert folyamatban van a pályázat elbírálása, de mihelyt a projekt kivitelezéshez elnyert pályázati 
összeg rendelkezésre áll, annak rendelkezésre állása és a felhasználási jogának megítélésétől 
számítva 30 napon belül kell visszafizetnie a Kft.-nek az alapító részére a tagi kölcsön összegét. 
 
 
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: 

 

3/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. tagi kölcsön felvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kft.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa 6.000.000.- Ft, azaz Hatmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a Kft.-
nek akként, hogy minden hónap 5. napjáig átutal a társaság bankszámlájára 1.000.000,- Ft-ot, azaz 
Egymillió forintot tagi kölcsön jogcímén 2012. február 5. napjától kezdődően 6 hónapon keresztül, 
az őrzés-védelmi feladatok, valamint a hatvani Grassalkovich kastély és parkja rekonstrukciója, 
Országos Vadászati Múzeum létrehozása tárgyú projekthez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása 
céljából a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: A projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg 
rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb 2013. december 31. napja. 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. február 10. (kölcsönszerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 

 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit közhasznú szervezetek esetében a 
vonatkozó jogszabályok értelmében az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság belső 
szervezeti szabályzatának elfogadása is. Az előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. szervezeti és működési szabályzatát tartalmazza egységes szerkezetbe foglalva. Ez 
azt jelenti, hogy a meglévő szabályozásban vastag és dőlt betűvel vannak jelölve a változások, 
amelyek a korábbi szövegen módosítanak, és mögötte van egy táblázat, ahol a hatályos és aktuális  
szervezeti és működési szabályzat alapján készített szervezeti ábra látható.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ebből az anyagból úgy veszem ki, hogy itt egy komolyabb átszervezés történt, gondolom 
hatékonysági szempontok miatt. Erről szeretnék bővebben tájékoztatást kapni.  
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Három felé lett választva az egész üzletági tevékenység. Az egyik az adminisztráció, arról nem 
érdemes sokat beszélni. Ez a számviteli vezető alá került, az anyaggazdálkodás az igazgató 
gondozási területe alatt van. A többi oldalon történt változás, kétfelé lett véve a tevékenység. Az 
egyik a közszolgáltatási szerződésből adódó tevékenységek, mint pl. a műszaki karbantartás, ide 
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tartozik az intézményi, lakás, vízkárvédelem, játszótér, stb.  A másik a közterület fenntartása, a 
harmadik a közétkeztetés, a negyedik pedig a vagyonkezelési üzletág, ezen belül a lakás és nem 
lakáscélú helyiségek. Ezek megmaradtak üzletágszerűen,  általában van üzletág vezetőjük, de nem 
biztos, hogy mindenhol van üzletág vezető. Másik üzletág a szolgáltatási üzletág, amiből próbáljuk 
a város kiadásait csökkenteni, ezek azok, amiknek elvileg pozitívnak kellene lenni. Ezek üzletágba 
lettek beszervezve és csoportként működnek, mint pl. piac, strand, temetkezési szolgáltatás, stb. 
Lehet látni a műszaki szolgáltatási csoportot, ez azért van szétszabdalva a másik csoporttól, mert ez 
kifejezetten a felújításokkal foglalkozik, tehát pályáztatások történnek. A közterület-szolgáltatási 
csoport az olyan jellegű csoport, ami bérmunkában, tehát más városnak szolgáltatna,  ami kifejezett 
vállalkozási szellemben történne. Ez volt a fő cél, hogy szét legyen bontva, nem biztos, hogy 
minden üzletág élén van vezető, gyakorlatilag két üzletágvezető van, az egyik a közétkeztetés, a 
másik pedig a közterület-fenntartás élén. Az SzMSz-ben nem sokat változtattunk, az üzletágakhoz 
kerültek a különböző csoportok. Kicsit lejjebb lettek szorítva a hatalmak. A csoportvezetőknek 
kevesebb önrendelkezési joguk van. Három vezető van, a vezérigazgató, a stratégiai igazgató és a 
gazdasági-számviteli-pénzügyi vezető.  
 
Oroszlán Lajosné képviselő  
Az átszervezés a létszámot érinti-e? 
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Inkább stagnálás volt, egy vezetővel csökkent a létszám, személyi csere is történt, a csoportvezetők 
belülről lettek kiválasztva. Abból a célból történt ez, hogy egyértelműen látszódjon, ki miért felelős. 
Nem növekedett a létszám. Rugalmasabb lesz a szervezet, ez már most is látszik. Már november 
végén és decemberben is bizonyos funkciók így működtek, kipróbáltuk, jól ment. 
 
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: 
 

4/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj. szám: 10-10-020250, adószám: 
14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város 
Önkormányzata – 481/2008. (IX. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott, 145/2009. (IV. 
30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 281/2010. (V. 27.) 
sz., 592/2010. (X. 28.) sz., 593/2010 (X. 28.) sz., a 220/2011. (IV. 28.) és az 504/2011. (VIII. 25.) 
sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. képviselő-testületi 
határozattal kiegészített szervezeti és működési szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően módosítja 2012. január 26-i hatályba lépés mellett. 
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Határid ő: 2012. január 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András ügyvéd  
A munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződést egységes szerkezetben módosítjuk 
2012. február 1-jei hatályba lépés mellett. Az előterjesztésben a régi szöveg át van húzva, az új 
pedig vastag dőlt betűvel van szedve. Legfontosabb változás, hogy amíg korábban a Zrt. mint 
közszolgáltató közvetlenül szedte be a térítési díjakat, most az intézmények önállóan, utólagos 
elszámolási kötelezettség terhével fogják beszedni. Rögzítésre került, hogy a közétkeztetési 
tevékenység ellenértéke három tételből tevődik össze: a nyersanyag, a rezsi és az ÁFA. Az 
intézmény nevére kiállított számla alapján történik ennek a beszedése február 1-jétől. Ez részben a 
mostani állapot, illetőleg figyelemmel a később bekövetkezendő esetleges központi jogszabályi 
változásokra való felkészülés érdekében történik, hogy ne év az közepében kelljen esetlegesen a 
rendszerben átalakításokat végezni.  
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Eddig a Zrt. szedte be a díjakat, egyenlőre ez így megmarad. A Zrt. ezt beépítette a költségvetésébe, 
továbbra is a Zrt. alkalmazottjai szedik be. Erre kötni kell megállapodást minden egyes 
intézménnyel, hogy milyen formában történjen. Egyenlőre az intézmények ezért nem kell hogy 
fizessenek. Ami ebből az anyagból egyértelműen nem derül ki, de hogy tiszta legyen és nagyon 
fontos, elmondom. Azzal, hogy az intézmények szedik be a saját jogukon a térítési díjakat, ezzel az 
étkezési jegy fizetéstől elesnek a szülők. Az étkezési jegyet az intézmények nem tudják elfogadni, 
mert nincs rá jogszabályi megoldás. Ez csak a Zrt.-nek állt volna lehetőségében. Ebből biztos, hogy 
lesz probléma, az intézményvezetőknek is ki kell emellett állni, és elmondani, hogy miért van ez 
így.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Érdemes-e ezt az ütközést felvállalni a szülőkkel?  
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
A Zrt. üzemeltet büfét és konyhát is, a jogszabályban van lehetőség az étkezési jegyek elfogadására 
a Zrt. számára. Mivel az intézmények nem üzemeltetnek konyhát, ezért nekik nincs meg a hátterük, 
amire kérhetnék. Gondolkodtunk azon, hogy lehetne ezt megtenni, de egyszerűen nem volt 
megoldás. Ebben az évben a dolgozók a cafetéria juttatás keretében 5 ezer forintot kaphatnak hideg 
étkezésre, korábban 18 ezer forint volt ez az összeg.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző   
Ez volt a legproblémásabb előterjesztés abból a szempontból, hogy a pozitívumokat és a 
negatívumokat kellett mérlegelni. Az Erzsébet utalványnak, ami kiváltja a régit, és sok munkáltató 
fogja majd ezt adni dolgozóinak, az eddigi 1-1,5 %-kal szemben 6 % a kezelési költsége. De nem ez 
nyomta a mérleget afelé, hogy ezt a szerződést megkössük, hanem az, hogy az oktatási intézmények 
állami átvételére készülünk. Az új államháztartási törvényen konzekvensen végigmegy az a 
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gondolat, hogy minden költséget annak a tényleges felmerülési helyén kell regisztrálni. Nem volt 
helyes az a gyakorlat, hogy az önkormányzatnál szerepeltek ezek a térítési díjak. Félünk, hogy ha az 
állam átveszi ezeket az oktatási intézményeket, és nem az intézménynél szerepel ez a költség, akkor 
ez felmerül az önkormányzatnál, mint önként vállalt feladat. Ezek elég súlyos tényezők, és a 
bizonytalanban tapogatózva, a jövőt nem ismerve javasoljuk ezt. Most már csak 5 ezer forintot 
kaphatnak a dolgozók, ez már nem olyan nagy összeg, ezt a boltban is le lehet vásárolni. 
Kétségtelen, hogy ez egy nagy negatívuma ennek az előterjesztésnek. A szülőket ettől a lehetőségtől 
megfosztja.   
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Eddig ez úgy működött, hogy a korábbi utalványnál 1,5 %-ra sikerült lealkudni azt az összeget, 
amit levontak tőlünk. Az Erzsébet utalványnál ez nem alku tárgya, egyértelműen 6 %. Ezt a Zrt. 
minden egyes utalványon elbukta. A Zrt. most már mentesül ezzel, hogy megkapja a teljes listát. 
Bevállaltuk volna meg ezt is, de jogilag egyszerűen kivitelezhetetlen, hogy a Zrt. szedje be a pénzt, 
mert beszedhette volna, de muszáj, hogy az intézmény nevében szedje be, ott viszont már nem 
működik ez.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Egyetértek azzal, hogy ez így történjen. A családok, ha megkapják az utalványt, és nem fizethetnek 
a gyerekek étkezéséért, ez akkor sem veszik el, mert a boltokban levásárolhatják. Nem várható el a 
Zrt.-től, hogy a 6 %-ot elbukja, mert nem áll olyan jól, hogy ezt megengedhesse magának. Magam 
részéről az iskolák államosítását ellenzem. Polgármester úr már korábban is jelezte, hogy ha ez 
megtörténik, mindenképpen szeretné visszaszerezni ezeket az intézményeket a város kezelésébe. 
Lenne módosító javaslatom éppen azért, hogy a szülőknek legyen idejük átgondolni, ne érje őket 
váratlan a helyzet, ezért ne február 1-től kerüljön ez bevezetésre, hanem március 1-től. Így az 
intézmények részéről több idő áll rendelkezésre arra, hogy a szülőket tájékoztassák az új szabályról.  
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
A Zrt. fogja beszedni a pénzt, de a nyugtatömbön az intézmény neve kell, hogy szerepeljen. Minden 
intézménynek adnia kell nyugtatömböt a Zrt. részére. Kézzel írni a nyugtatömböt egy hónapig nem 
lehet, mert több ezer nyugtáról van szó. Eddig a Zrt.-nek volt egy speciális nyugtatömbje, amivel 
dolgozott. Most az intézményeknek kell ilyet biztosítaniuk a Zrt. részére, amit átadnak papíron, mi 
azt visszaadjuk, elszámolunk vele. Sok minden van, amit egy hét alatt ki kell dolgoznunk, pl. a pénz 
hogy kerül át a Zrt.-től az intézmények pénztárába. Ezek nem olyan egyszerű dolgok, mint 
amilyennek látszik. A Zrt. nem tevékenykedhet betétek szedésével, hanem ezt le kell jogilag 
szabályozni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A módosító indítványnak nincs akadálya, mert a költségvetésben a januári hónap miatt úgy is két 
sorban kell szerepeltetnünk, ezeket a tételeket. 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javaslom, hogy a bizottság Oroszlán Lajosné javaslata alapján az előterjesztéshez nyújtson be 
módosító indítványt, mely szerint a közszolgáltatási szerződés csak március 1-jével kerüljön 
módosításra. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

5/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztéshez az alábbi  

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

teszi: 
 
1.  A Határozati javaslat szövegében a "2012. február 1. napjával történő hatálybalépés" 

szövegrész helyébe "2012. március 1. napjával történő hatálybalépés" szövegrész lépjen. 
2.  A Határozati javaslat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Közszolgáltatási szerződés munkahelyi és közétkeztetés ellátására vonatkozó megállapodás 
első pontjának második bekezdésében a "2012. február 1. napi hatálybalépés" szövegrész 
helyébe "2012. március 1. napi hatálybalépés" szövegrész lépjen. 

 
 
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: 

 

6/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel megkötött munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, 
adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan 
Város Önkormányzata – a munkahelyi és közétkeztetési tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja, és 
egységes szerkezetbe foglalja 2012. február 1. napjával történő hatályba lépés mellett. 

 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. január 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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5. napirend 
Előterjesztés a kommunális hulladékgyűjtési feladatok ellátása érdekében létrehozandó 
nonprofit közhasznú Kft. megalapításának előzetes szándékáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Már hosszú idő óta problematikus a kommunális hulladékgyűjtési feladatok megfelelő ellátása 
Hatvanban. A Bio-Pannónia Kft. végelszámolási és végrehajtási helyzetét nézve, nem megnyugtató 
ennek a tevékenységnek az ellátása. Annak érdekében, hogy megfelelő módon, ne kapkodva, az 
utolsó pillanatban kelljen a városnak megfelelő hulladékgyűjtési feladatok ellátására szerződést 
kötni, ezért fel kell készülnünk arra, hogy ha esetlegesen ezzel a céggel tartósan jogi probléma lesz, 
akkor a város ne maradjon közszolgáltató nélkül. Polgármester úr előzetes tárgyalásokat folytatna 
egy 51 %-ban többségi önkormányzati tulajdonban lévő cég létrehozásáról, ami jövőbeli lehetőséget 
biztosítana arra, hogy ha a Bio-Pannónia Kft.-nek a jelenlegi jogi helyzete nem stabilizálódik és 
rendeződik, a város ezt a rendkívül fontos tevékenységet biztosítani tudja. 
 
 
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: 
 

7/2012. (I. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata alapító tagja legyen 51 %-ban többségi tulajdonosként egy a 
későbbiekben megalakítandó, hulladékszállítással foglalkozó nonprofit közhasznú Kft.-nek. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a létrehozandó 

nonprofit közhasznú Kft. alapításának előkészítése során Hatvan Város Önkormányzatát 
teljes jogkörrel képviselje. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a közterület-felügyeleti osztály 
személyi állományának változásáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A képviselő-testület decemberben döntött arról, hogy közterület-felügyeleti osztályt hoz létre, 
melynek létszámát 21 főben állapította meg. A 21-ből 6 fő közterület-felügyelő, 5 fő az ő 
munkájukat segítő városőr, 6 fő biztonsági őr az intézményekben, és 4 fő mezőőr. Hivatkozva a 
jegyző asszony által elmondottakra, mely szerint az államháztartási törvény is előírja azt a változást, 
hogy a költségeket annak felmerülése helyén kell könyvelni, illetve az álláshelyeket is, ezért az 
oktatási intézményeknél  kellene felvenni a biztonsági őröket abban az esetben, ha a képviselő-
testület elfogadja, hogy az intézményekben szolgálatot teljesítő biztonsági őrök az intézmények 
állományába kerüljenek.  Jelenleg több intézményben van biztonsági őr, az 5. sz. Általános 
Iskolából és  Kodály Zoltán Általános Iskolából is jelezték, hogy jó lenne, ha náluk is lenne.  A 
közterület-felügyeleti osztályon a térfigyelő rendszert mi működtetjük, a 24 órás beosztást nem 
tudjuk folyamatos közterület-felügyeleti jelenléttel összehangolni. Az lenne a kérés, hogy a 4 fő, - 
aki esetleg átkerül intézményi állományba - helyett csak 2 fővel csökkenjen a közterület-felügyeleti 
osztály létszáma. Így két főt kapna az osztály pluszban, és ez a két fő, nem városőr lenne, hanem 
közterület-felügyelő, akik további intézkedések megtételére is jogosultak. Az első határozati 
javaslat arról szól, hogy 2 fővel csökkenne a közterület-felügyeleti osztály létszáma, ezáltal 19 fő 
lenne az összlétszám. Az állományon belülről is tudunk valakit kinevezni, ha megszerzi a szükséges 
képesítést, akkor ő is lehet közterület-felügyelő, illetve a megüresedő városőri álláshelyre olyan 
személyt keresünk, aki közterület-felügyelőnek alkalmassá válik. A második határozati javaslat 
arról szól, hogy a jövőben a biztonsági őrök az intézmények állományába kerülnek, és még két 
fővel megnövekedne a létszámuk, az 5. sz. Általános Iskola és a Kodály Zoltán Általános Iskolában 
dolgozna ez a két fő. Gondolkodtunk azon is, hogy rehabilitáltakkal el lehetne-e látni ezt a feladatot, 
mert az önkormányzat jól járna, a költségvetését nem terhelné a költség, de aggályok merültek fel, 
mert lehet, hogy ilyen személy nem tudná megfelelő módon ellátni a feladatot.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem lesz rossz, ha átkerül az intézményi állományba a biztonsági őr, és mindig állandó lesz, olyan 
lesz, mint régen a pedellus bácsi, megszokják, ismeri a gyerekeket, a szülőket, ha a kollektíva 
tagjává válik, akkor a munkáján felül minőségileg pluszt adhat.  
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Mint gyakorló apuka is szeretnék hozzászólni, nagyon szeretném, ha állandóan ugyanaz a személy 
lenne a biztonsági őr az intézményekben. Jelenleg ez a gond a 4. sz. Általános Iskolában, hogy 
gyakran változik az  őr személye, így a rövid idő alatt nem ismerheti meg a gyerekeket, szülőket. 
Aki korábban hosszú távon ott volt, ismerte a gyerekeket, azok is szerették őt, összenőnek 
egymással, és oda is figyel rájuk. Előfordult olyan eset is, hogy nem engedték ki a gyerekemet az 
iskolából, mert a nagyszülők mentek érte, és először be kellett bizonyítani, hogy a nagyszülő 
valóban az én rokonom. Jobban szerették a gyerekek a megszokott embert látni, összenőttek, szinte 
családtagnak tekintették.  
 
 
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: 
 



 

  

12 

8/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a 
közterület-felügyeleti osztály személyi állományának változásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján belül 
működő Közterület-felügyeleti Osztály állandó foglalkoztatotti létszámkeretét 2012. február 1-jétől 
19 főben állapítja meg, melyből 1 fő vezető köztisztviselő, legfeljebb 10 fő köztisztviselő 
közterület-felügyelő, 4 fő munkavállaló városőr és 4 fő munkavállaló mezőőr. A Képviselő-testület 
a Polgármesteri Hivatal létszámát 115 fő köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tevékenységet 
ellátó álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel, 1 állategészségügyi munkavállalói 
álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 124 álláshellyel hagyja jóvá.  
 
A közterület-felügyeleti osztályon belüli átcsoportosításból adódó változásokat a 2012. évi 
költségvetés tervezése során figyelembe kell venni, továbbá az átszervezésből adódó változásokat a 
Hatósági Iroda Ügyrendjében át kell vezetni. 
 
Határid ő: 2012. február 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Hatósági Iroda és 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: 
 

9/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az oktatási intézmények biztonsági őrzéséről és a 
közterület-felügyeleti osztály személyi állományának változásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani közoktatási intézmények 
vonatkozásában a portaszolgálati feladatok ellátása miatt az eddig engedélyezettek mellett, 
intézményenként további 1-1 egyéb dolgozói álláshelyet engedélyez és így az engedélyezett egyéb 
dolgozói álláshelyek száma 2012. február 1. napjától: 
 
a. 5. sz. Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Szabadság u. 13.) 9,5 álláshely; 
b. Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) 8,5 álláshely; 
c. Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Kossuth tér 1.) 8,5 álláshely; 
d. Szent István Általános Iskola (székhely: 3000. Hatvan, Bajcsy-Zs. út 17.) 10,5 álláshely; 
e. Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (székhely: 3000. Hatvan, Balassi B. út 17.) 11 

álláshely; 
f.  Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000. Hatvan, 

Bajcsy-Zs. út 6.) 10 álláshely. 
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Az egyéb dolgozói álláshelyek száma az oktatási intézményekben városi szinten mindösszesen 6 
álláshellyel növekszik, amelynek pénzügyi kihatását a 2012. évi költségvetés tervezése során 
figyelembe kell venni. 
 
Határid ő: 2012. január 27. (értesítésre) 
                  2012. február 15. (pénzügyi fedezet beépítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
              Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A szociális törvény, illetve végrehajtási rendeleteiben már január elsejétől jelentős változásokon 
ment keresztül, ezért átfogóan is felül kell vizsgálnunk majd az önkormányzat vonatkozó 
rendeleteit. A mostani módosítás, - amit most szerettünk volna minél előbb bevezetni - lehetővé 
teszi, hogy az aktív korú nem foglalkoztatottak esetében, illetve a lakásfenntartási támogatásban 
részesülők esetében az önkormányzat a rendeletében előírja, hogy az ellátás megadásának feltétele a 
lakókörnyezet rendben tartása. Bérpótló juttatásban részesülőknél eddig is végeztünk lakókörnyezet 
vizsgálatot, most azok, akik lakásfenntartási támogatásban részesülnek - ez kb. 500 fő körüli 
létszám - illetőleg, az új igénylők esetében megtörténik a lakókörnyezet vizsgálata, és az lenne az 
ellátás folyósításának feltétele, ha ez rendben van.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Egyetértek azzal, hogy vannak minimális követelmények, amiket a lakóközösségben be kell tartani. 
Aki önmagától nem szándékozik integrálódni, valamilyen módon kényszeríteni kell erre. Ezen 
vizsgálatok végzésére van-e kapacitása a hivatalnak, mert ha nincs, akkor csak hoztunk egy 
rendeletet, amit nem lehet betartatni?  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Természetesen megnéztük, hogy milyen módon tudjuk ezt a feladatot véghez vinni, ami nem kis 
teher, éppen ezért egy kicsit át kellett szervezni a feladatmegosztást, és házon belül, a 
Gyámhivatallal közösen el tudjuk végezni ezt. Szervezést igényel, mert a Gyámhivatal 
ügyintézőinek ügyfélfogadási idejükben az ügyfelek részére is rendelkezésre kell állniuk, és az 
egész Szociális Osztály sem vonulhat ki, másrészt pedig nem is mindig vezet eredményre a 
környezettanulmány, mert hiába értesítjük ki az érintetteket, sokszor nincsenek is otthon annak 
ellenére, hogy szabályos értesítést küldünk, van amikor kétszer is vissza kell menni ugyanarra a 
helyszínre, ez sok időt igényel. Ezt az 500 fős ellátotti kört  megvizsgálni és még folyamatosan a 
szociális segélyben részesülők, valamint az aktív korú foglalkoztatottak rendezése sem kis feladat, 
de megpróbáljuk megoldani a feladatot irodán belül.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ennek a feladatnak a végrehajtása még nehezebb lehet, mint az adósok kilakoltatása. Itt a határt 
meghúzni nem könnyű, mi az, ami még oda tartozik és mi nem. A lakótelepeken élőknél például a 
lépcsőházat is vizsgálni kell, vagy csak a lakást, ezt nehéz lesz kezelni. 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző  
Annyiból szerencsénk van, hogy azoknál akik lakásfenntartási támogatásban részesülnek, azok 
kevesebben vannak, akiknél a megvonást alkalmazni kell, mint a szociális segélyben részesülőknél. 
Van egy ilyen tapasztalat, ennek ellenére ezt a vizsgálatot le kell folytatni. 
 
 
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: 
 

10/2012. (I. 23.) 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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
Magyarország Alaptörvénye hatálybalépésével összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 
törvény, módosította többek között a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt is, ennek egy új 
szakaszát fogalmazza meg, ami kimondja azt, hogy a 2011. évi hulladékszállítási közszolgáltatási 
díjakat kell alkalmazni 2012-ben is. A képviselő-testület a 2011. december 15-i ülésén alapos 
előkészítést követően úgy határozott, hogy 10 %-kal emeli a lakosság által fizetendő hulladék 
elszállításáért a fizetendő díjakat, illetve a képviselő-testület vállalta, hogy a kompenzációról szóló 
kormányrendelet alapján 9 %-ot pedig saját költségvetéséből kompenzál a szolgáltatást végző Bio-
Pannónia Kft.-nek. Ez történt 2011. december 15-én. A jogszabály a 2011. december 30-i 
közlönyben jelent meg, így az a nem mindennapi eset áll fenn, hogy kénytelenek vagyunk a 
rendeletet módosítani oly módon, hogy a díjak helyébe a 2011. évre vonatkozó hulladék 
elszállításáért fizetendő közszolgáltatási díjakat léptetjük, illetve visszavonjuk a kompenzációról 
szóló határozatot. Ha ezt nem tesszük meg, akkor egy felsőbb szintű jogszabállyal, 
összeegyeztethetetlenség állna fenn. Sajátos helyzet, december 30-án bevezetett jogszabály, 
szerintem az önkormányzatok döntő többségénél ezt a helyzetet idézte elő.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
Kérdés, hogy előre, vagy visszamenőlegesen szedik a szolgáltatási díjat, történt-e már ebből gond, 
mert ha igen, akkor ezt korrigálni kell. Korábban előfordult, hogy évközbeni ÁFA változás miatt a 
Bio-Pannónia Kft. simán beszedte a magasabb díjakat, amit nem adott vissza. Tárgyalni kell a 
szolgáltatóval, hogy ennek megfelelően kezelje a helyzetet, mert az esetleges panaszok nálunk 
fognak lecsapódni.  
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Még egy gondolatot fűznék hozzá. Azzal, hogy az Alaptörvény hatályba lépését szolgáló átmeneti 
rendelkezések hatályba léptek, attól függetlenül a végkompenzációról szóló kormányrendelet még 
hatályban van. Tehát hogyha nekünk kimutatja a Bio-Pannónia Kft., hogy milyen költségekkel 
működik, márpedig ki fogja mutatni a benzinárakra viszonyítva, az önkormányzatnak valószínűleg 
ez a bekompenzálási kötelezettsége továbbra is fenn fog állni, hiszen az ezt szabályozó 
kormányrendelet nem helyezi ezt hatályon kívül, illetve módosításra sem került.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag   
Reméljük erre nem kerül sor, mert akkor még több lesz a költség. Ha a 19 %-os emelés bekerül a 
költségvetésbe, akkor szépen nézünk ki. Felelőtlen dolog, hogy az utolsó percben kell szembesülni 
ilyen helyzettel.  
 
 
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: 
 

11/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bio-Pannónai Kft., mint közszolgáltató részére 
az elmaradt bevétel megtérítéséről szóló 729/2011. (XII. 15.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

Határid ő: 2012. január 27. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
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: 
 

12/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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9. napirend 
Előterjesztés a Hatvan, Gódor K. u. 4. 2/3. szám alatti céges lakással kapcsolatos 
megállapodás megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Hegedűs Ferencné, a Forma Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a Kft. a Gódor K. u. 4. 2/3. sz. alatti 
lakást céges lakásként bérbe szeretné venni az egyik dolgozója számára. A közszolgáltató és a 
Forma Kft. képviselője megtekintették  a lakást, és a Zrt. elkészítette a lakás felújítására vonatkozó 
költségvetést, amely meghaladja a 28.000,- Ft/m2-es felújítási költséget. A lakásrendelet értelmében 
amennyiben meghaladja a felújítás mérték, a 28.000,- Ft/m2 árat, úgy egyedi megállapodást 
szükséges kötni a céggel. Négyzetméterenként 53.615,-  forintos felújítási költség jön ki, melyet 
úgy tud a Forma Kft. a felújítási költségek lelakásával biztosítani, hogy ha 73 hónapra kerül ez a 
lakás bérbeadásra, és a felújítás mellett havi 10.000,- forintos lakbért fizet a Forma Kft. A 
mellékletben megtalálható az egyedi megállapodás erre vonatkozóan, valamint az elkészített 
költségvetés.  
 
 
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: 
 

13/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Gódor K. u. 4. 2/3. szám alatti céges lakással 
kapcsolatos megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Gódor Kálmán u. 4. 2/3. szám alatti 
lakás felújítási munkáira vonatkozóan a FORMA Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Széchenyi u. 
22.) együttműködési megállapodást köt a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 

Határid ő: 2012. február 15.  (a Kft. ügyvezetője értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Ez a rendelet módosítás a vadászati múzeum létesítésével függ össze. Jelenleg kórházi 
besorolásként van nyilvántartva az ingatlan, és most teljes településközpontiba lesz átsorolva, 
emellett a műemléki védett kategória is megmarad. Ahhoz, hogy az ott tervezett funkcióváltozások 
megtörténjenek, szükséges ez a módosítás. Az övezet módosítás egyfelől a kórház telkét érinti, 
másrészt pedig a Zagyva-part mentén érintett területet, ami városközponti vegyes terület 
besorolásból közlekedési övezetté változik. Itt lehetőség lesz arra, hogy a vadászati múzeum 
létesítéséhez szükséges parkolóhelyeket az önkormányzat biztosítsa.  
 
 
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: 
 

14/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan városnak a határozat mellékletét képező 
tervlapon feltüntetett területére kiterjedően módosítja a 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatával 
elfogadott településszerkezeti tervét 
 
Határid ő: 2012. január 27. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
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: 
 

15/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
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11. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Az Országos Építési Szabályzat 47. §-a lehetőséget ad arra, hogy a parkolóhelyek létesítésével 
kapcsolatban - közlekedési vizsgálat alapján - az önkormányzat önálló rendeletet alkosson. Ez a 
közlekedési vizsgálat elkészült, amely lehetőséget ad arra, hogy a városközpont területén 
funkcióváltás esetén 50 %-os parkolási mérséklést engedjünk meg. Szintén a vadászati múzeumhoz 
visszakapcsolva, funkcióváltás történik. Lehetőség van arra, hogy az OTÉK előírásokhoz képest 50 
%-os parkoló mérséklést biztosítunk. Ez egyéb vállalkozásoknak is segíthet, a lakásra nem 
vonatkozik.  
 
 
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: 
 

16/2012. (I. 23.) 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. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2012. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
 
dr. Paronai Richárd irodavezető 
A munkaterv hosszú, terjedelmes, és a Képviselő-testület munkatervéhez igazodik.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kiegészítésként elmondom, hogy a Jogi és Ellenőrzési Bizottság hétfői napokon szokott ülésezni, 
ebben az évben Pünkösd hétfő és az október 23-i ünnep miatt más napra lesz áttéve az ülés 
időpontja.  
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

17/2012. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) és (2) bekezdése alapján 2012. évi munkatervét a jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2012. január 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 17/2012. (I. 23.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét képezi.) 

 
13. 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 nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította, zárt ülést rendelt el. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

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


