
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. március 26-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 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. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Csintalan Andrea ifjúsági és sport referens 
 dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő 
 Decsi Ferenc Hatvani Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol van: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
83/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. március 
26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntésekre 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 

 
2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
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3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötendő 
támogatási megállapodásról 
Előadó a 2-3 napirendi pontnál: dr. Veres András 

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

 
5. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

6. Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában meghozott egyes képviselő-testületi 
döntések felülvizsgálatáról 

 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

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

8. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

9. Előterjesztés a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról  
Előadó a 7-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta aljegyző 

 
10. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

11. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
12. Előterjesztés a „Hatvan város dala” pályázatról 

 Előadó a 10-12. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

13. Előterjesztés a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

 
14. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 

létrejövő együttműködési megállapodásról 
 

15. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról 
 

16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil egyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 

 
17. Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő az 1-17. napirendi pontnál: Szabó Zsolt 
 Előadó a 14-17. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
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Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 
adományozására  
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos döntésekre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata egy korábbi adásvételi szerződéssel megvásárolta a Zrt. kizárólagos 
tulajdonában lévő ingatlanokat 252 millió Ft vételárért. Az adásvételi szerződés már egyszer 
időközben módosításra került. A mostani állapot szerint megfizetésre került a Zrt. részére 
182.420.260 Ft , a vételár hátralék jelen pillanatban 69.579.740 Ft. Szó volt arról korábban, hogy a 
vevő önkormányzat átvállalja az eladónak az MKB Banknál fennálló hitelét. A pénzügyi 
szakemberek, illetve az önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálták a pénzintézet ajánlatát, és 
arra a következtetésre jutottak, hogy a jelenlegi hitel megtartása előnyösebb lehet, mint annak 
forinthitellel történő kiváltása. A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
negyedévente esedékes törlesztő részleteit az önkormányzat adná át a Zrt. részére. Ennek 
megfelelően szükséges ehhez az adásvételi szerződés módosítása akként, hogy meghatározzák 
pontosan, hogy mely ingatlanoknak a vételára került kiegyenlítésre, így az adásvételi szerződés 
alapján, azon ingatlanok tekintetében, melyek vételára kiegyenlítésre került, a földhivatalban 
bejegyzésre kerülhet az önkormányzat tulajdonjoga. Ezen kívül van még egy megállapodás, ami a 
pénzeszköz átadásáról szól. Ennek tanúsága szerint az átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy 
június 8. napjától kezdődően az MKB Bank Zrt.-nél lévő a hitel futamidejének a végéig, minden 
negyedév utolsó hónap 25. napjáig átad 4.092.925 Ft-ot, amit a Zrt. köteles a fennálló hiteltartozás 
kiegyenlítésére fordítani. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
84/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
314/2011. (V. 26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott adásvételi szerződés módosításáról.  

A képviselő-testület a beszerzett független szakértői vélemény alapján úgy dönt, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és az MKB Bank Zrt. között 2007. július 13. napján 
megkötött hitelszerződésből fennálló tartozást nem vállalja át. 

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

 
Határid ő: 2012. április 5. (okiratok földhivatali benyújtására, pénzintézet értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
85/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között létrejött adásvételi szerződéssel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy nem vállalta 
át a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. MKB Bank Zrt.-vel kötött, és 2007. 
július 13. napján kelt, 3315/Ü/903/2007 számon közjegyzői okiratba foglalt hitel tartozását, ezért a 
hitel törlesztését a futamidő végéig 2015. június 30. napjáig megfizeti a Zrt. részére akként, hogy a 
negyedév utolsó hónapjának 25. napjáig átutal a Zrt. bankszámlájára 4.092.925.-Ft-ot azaz 
Négymillió-kilencvenkettőezer-kilencszázhuszonöt forintot azzal, hogy a törlesztőrészlet tőke része 
beszámításra kerül a Hatvanban, 2011. május 26. napján kelt adásvételi szerződés 3./ pontjában 
meghatározott vételárba. 

A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: 2012. április 5. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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2. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. szervezeti 
és működési szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
dr. Kovács Éva 
A Hatvan Város Önkormányzata által alapított, kizárólagos tulajdonában lévő Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. SZMSZ-ének elfogadása az alapító okirat 15. 
pontjának tanúsága szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ezt megelőzően a felügyelő-
bizottság köteles azt tárgyalni. Az SZMSZ már korábban elfogadásra került, a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően azonban szükséges a módosítása, és az egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg elfogadása.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

86/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 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, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratának 15. pontjában foglaltak alapján a jelen 
határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a társaság ügyvezetése által elkészített 
szervezeti és működési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2012. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötendő 
támogatási megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatait, és önként vállalt feladatait részben a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-n keresztül, a megkötött közszolgáltatási 
szerződések révén látja el, illetve ezekhez vagyonkezelési szerződések is kapcsolódnak. Az 
önkormányzati feladatok magasszintű biztosítása érdekében az önkormányzat támogatást kíván 
nyújtani április 1. napjától kezdődő hatállyal, december 31. napjáig határozott időtartamra. A 
támogatás a következő közfeladatokra használható fel: köztemető üzemeltetése, lakás és nem lakás 
célú helyiségek üzemeltetése, közfeladat ellátás körében felmerülő igazgatási és egyéb általános 
kötelezettségek fedezete. A feladatok ellátását támogatással kívánja biztosítani az önkormányzat. A 
törvény rendelkezése szerint, amennyiben egy támogatás nem befolyásolja közvetlenül az árat, úgy 
az általános működési támogatásnak minősül. Ez így egy igen előnyös pénzügyi konstrukció mind 
az önkormányzat, mind a Zrt. részére. Így a feladatok magas szintű ellátása is lehetővé válik, az 
előterjesztés mellékletében foglalt támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően. Tehát 
határozott időtartamra szól ez a támogatás, és a szerződés mellékletében meghatározott ütemezéssel 
történik a pénzeszközök átadása.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem ehhez a témához kapcsolódik, de Decsi Ferenc vezérigazgató úrtól szeretném megkérdezni, 
hogy nem tudnának tenni valamit az ellen, hogy a temetőben lévő szemét elszállítása megtörténjen?  
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Nagyon sok gondunk van a Bio-Pannóniával, mert nem viszik el határidőre a szemetet, sőt van amit 
1 hét után visznek el. Ráadásul, ha jól tudom a két autóból az egyik elromlott a múlt héten, úgyhogy 
még az is problémát okozott, de elvileg a hétvégére elvitték a szemetet.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

87/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel megkötendő támogatási megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által 

alapított, és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 
14551420-2-10) 2012. április 1. napjától kezdődő hatállyal 2012. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen határozat mellékletében foglalt 
tartalommal, melynek keretében a 2012. évre vonatkozóan 109.133.000,- Ft, azaz 
Egyszázkilencmillió-egyszázharmincháromezer forint, illetve a 2012. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig 
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támogatást nyújt a Zrt. részére a támogatási megállapodásban foglalt ütemezés és feltételek 
szerint. 

A támogatás forrása a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) rendelet 
2/c. mellékletében támogatás címszó alatt meghatározott – felülről korlátos – keretösszeg. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatási megállapodás szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2012. március 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A közterületek használatáról szóló rendelet tartalmazza, hogy mely időpontban tarthat az 
önkormányzat kiemelt rendezvényt. Ebben szerepel a rendezvénynaptárban meghatározott 
időpontok is, most ezt egy kicsit pontosítottuk, mert a rendelet módosításába foglaltuk, hogy a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak kell ezt a rendezvénynaptárt elfogadni 
minden év április 1-jéig, és az ebben a rendezvénynaptárban elfogadott időpont is kiemelt 
rendezvénynek minősül. A másik ehhez kapcsolódó módosítás, hogy több napos rendezvény esetén 
eddig is tartalmazta a rendelet, hogy ha az 1. napon a rendezvény nem tart 8 órán keresztül, akkor 
nem kérünk egész napos díjat. Ez alapján 65% kedvezményt biztosítottunk a kérelmezőnek. 
Szeretnénk, hogy a rendezvényekre igényes árusok jöjjenek, de ilyen magas díjtétel mellett ezt elég 
nehéz megoldani, ezért további kedvezményt állapítanánk meg a rendelet alapján két, illetve három 
napos rendezvényre.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

88/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja.  
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5. napirend 
Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Sok, akár 10 évre visszamenőleg kötött szerződések vannak, amit lakáscélú helyi támogatás céljából 
kötött az önkormányzat a jogosultakkal. Ezeket kell felülvizsgálni, és a rendelet módosítása azért 
célszerű, hogy a hatásköröket a helyére tegyük. Legyen olyan szerv, ami kimondja, hogy 
amennyiben nem tesznek eleget a szerződésben foglalt kötelezettségnek a jogosultak, akkor hogyan 
legyen tovább az eljárás. Az egyik legfontosabb, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság ebben az 
esetben felbonthatja a szerződést. Úgyhogy már a következő havi bizottsági ülésre készülünk, mert 
készítjük elő azokat a szerződéseket, amelyeket nem teljesítenek, mert nem kevés pénzről van szó. 
További pontosításokat tartalmaz a rendelet, amelyek révén a Szociális és Lakásügyi Bizottság, 
illetve polgármester úr hatásköreit egyértelművé tesszük. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

89/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában meghozott egyes képviselő-testületi 
döntések felülvizsgálatáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Hatvan Város Önkormányzata múlt év őszén megállapodást kötött a Hatvan-TISZK Szakképzés- 
Szervezési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, miszerint a TISZK tanboltként is üzemelő üzletet hoz 
létre, ahol biztosítja a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglalt 
szociális vásárlási kedvezményt. Ez a döntés akkor több pontot ölelt fel. Egyrészt, az önkormányzat 
tulajdonát képező Bezerédi u. 2. szám alatti, illetve a Balassi B. u. 17. szám alatti ingatlanok lettek 
megjelölve, hogy ott szociális boltot alakítsanak ki. Másrészt a képviselő-testület 4,5 millió Ft tagi 
kölcsön nyújtásáról döntött, hogy a TISZK ezeknek az üzlethelyiségek az átalakítását, illetve a 
boltok üzemeltetését el tudja kezdeni. Időközben másféle irányban is elkezdtük a tárgyalásokat. A 
Balassi B. u. 17. szám alatti szociális bolt kialakításáról lemondtunk, mert időközben kiderült - 
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mikor feltárták a műszaki állapotát-, hogy mennyire rossz állapotban van, és erre nagyon sok pénzt 
kellene rákölteni. Másrészt más önkormányzatok tapasztalatait alapul véve a CBA-val tárgyalunk. 
Valószínű, hogy Óhatvanban 2 üzlet vonatkozásában is, a CBA-val kötött szerződés alapján fogjuk 
megoldani azt, hogy itt a szociális kedvezményeket elfogadják. Tehát a megállapodást célszerű úgy 
módosítani, hogy a Bezerédi út 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségre terjedjen csak ki. 
A megszüntető okiratban rögzítjük azt, hogy egymással a két fél, az üzlethelyiség kialakítása során 
teljes körűen elszámolt, és egymással szemben követelésük nincs. Másrészt a TISZK-nél a 
szakképzési hozzájárulások terven felül alakultak, ezért a tagi kölcsön nyújtására nem került sor, és 
erre a TISZK jövőben sem tart igényt. Tehát ezt a tagi kölcsönszerződést indokolt megszüntetni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

90/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális boltok üzemeltetése tárgyában meghozott 
egyes képviselő-testületi döntések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 559/2011. (IX. 29.) számú határozatával 
elfogadott, Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között a szociális boltok létrehozása és 
üzemeltetése tárgyában 2011. szeptember 29-én megkötött megállapodását jelen határozat 
mellékletét képező megszüntető okirat tartalma szerint  2012. március 30-ai hatállyal közös 
megegyezéssel megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

91/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális boltok üzemeltetése tárgyában meghozott 
egyes képviselő-testületi döntések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 560/2011. (IX. 29.) számú határozatával 
elfogadott Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság között a szociális boltok kialakításához és 
működtetéséhez 4.500.000 Ft tagi kölcsön nyújtásáról szóló 2011. szeptember 29-én megkötött 
szerződését jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat tartalma szerint 2012. március 
30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

92/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális boltok üzemeltetése tárgyában meghozott 
egyes képviselő-testületi döntések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bezerédi út 2. szám alatt működő, a 
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság által üzemeletetett élelmiszer jellegű vegyes üzletben a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozott szociális vásárlási 
kedvezmény nyújtásáról szóló együttműködési megállapodást jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2012. március 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálathoz kötődik, törvényben kötelezően 
meghatározott módosítás, ugyanis április 1-jétől meg kell határozni az intézményi térítési díjakat. 
Mivel a szolgálatot intézményfenntartó társulás működteti, a társulásban részt vevő 
önkormányzatok hozzájárulásával kell ezt a rendeletet módosítani. Minden önkormányzatot 
megkerestünk, és a hozzájáruló nyilatkozatuk alapján - amit az előterjesztés elején írtunk -, az ő 
hozzájárulásukkal történik az intézményi díjak minimális változása. A mellékletben részletesen fel 
van sorolva, hogy milyen díjakat érint az emelés. Az adósságcsökkentési támogatással 
kapcsolatosan a hatáskör megoszlott, és a lakásfenntartási támogatás megállapítása jegyzői 
hatáskör, míg az adósságcsökkentési támogatás polgármesteri hatáskörbe került. A szociálpolitikai 
kerekasztallal kapcsolatos módosítás névmódosítást tartalmaz. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, 
hogy a múlt héten tartott ülést a szociálpolitikai kerekasztal. Nagyon jó volt ez a megbeszélés, mert 
nagyon sok kérdésben előre léptünk, többek között a közfoglalkoztatással kapcsolatosan is. A 
szociális rászorultakra vonatkozóan csak pontosítás van a rendeletben, mivel nyugdíjszerű ellátás 
már nincsen, így ez a fogalom kikerül. Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye helyett kerül 
be a rendeletbe a Fogyatékosok Nappali Intézménye. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

93/2012. (III. 26.) 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 gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Kapcsolódnék az előző napirendhez, mert ez is a térítési díjak megállapításáról szól. Több 
környékbeli városban bevezették a bölcsődékben a gondozási díjat. Mi javasoljuk, hogy gondozási 
díj ne kerüljön bevezetésre, Hatvanban csak az élelmezésért fizetnének a szülők. Ennek a díj 
mértéke szerepel a rendeletmódosításban. További változás - tekintettel a Heves Megyei 
Kormányhivatal részéről történt törvényességi észrevételre-, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás nem alkalomban lenne meghatározva, hanem összeghatárban, ami 10 ezer Ft lenne. 
További módosítás, hogy a bölcsődében a fogyatékos gyermekek korai habilitációjára is sor 
kerülhet. Ez plusz feladat, ami nem szerepelt eddig az intézmény alapító okiratában.  
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Rodek Antal bizottsági tag 
Támogatni tudom, hogy a bölcsődékben nem lesz bevezetve a gondozási díj, mert úgy éreztem, 
hogy így is kevés a gyerek. Ha megemelik a díjakat, akkor még kevesebb gyerek születik.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

94/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása társulási megállapodás keretében történt. 
Lőrinci város jelezte, hogy továbbiakban ezt a feladatot nem kívánja ellátni, ezért a társulásból is 
kilépnénk, de azt csak december 31-ével lehet, és így szeptember 1-jétől ez a feladatellátás sajnos 
nem lesz a városban biztosítva. Én bízom benne, hogy valamilyen módon megoldódik a helyzet. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Nem lehet megszervezni itt helyileg? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Én nem látom akadályát. Nyilván ott célszerű, ahol éjjel-nappal gondoskodnak az idősekről. 
Mondjuk idősek otthonában, ha van gondozónő, akkor ezt a feladatot el tudná látni. Lőrinci ezt 
szeptember 1-től nem fogja ellátni, úgyhogy lehet, hogy gondolkodnunk kell valamilyen más 
formában történő ellátásról. Állítólag nem volt elég jelentkező és ezért nem gazdaságos a 
fenntartása a részükről. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Itt az otthon élő idős emberekről van szó, ugye? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Igen, arról van szó, hogy kapnak egy karkötőt, amit bekötnek a telefonhálózatba. Ha elesik valaki, 
vagy bármi történik az idős emberrel, akkor meg tudja nyomni ezt a gombot, és a gondozó rövid 
időn belül a helyszínre tud érkezni. Végül is életet menthet, elég komoly segítséget nyújthat annak, 
akinek nincsen hozzátartozója, és egyedül, saját háztartásában tartózkodik. Én sajnálom, hogy ez 
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megszűnik. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

95/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, 
Hort Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton és Zagyvaszántó 
települések önkormányzataival megkötött, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulást létrehozó társulási megállapodást a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel, 2012. augusztus 31. napjával történő hatályba lépéssel  a következők szerint 
módosítja:  

1. A Társulási Megállapodás 5.3. pontjai közül törli a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” 
feladatot. 

2. A  Társulási Megállapodás 6.1. pontjai közül törli a „jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás”szakfeladatot. 

3. A Társulási Megállapodás 6.23.; valamint 8.4. pontjait törli.  
 
Határid ő: 2012. március 31.  (a döntés közlésére) 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

96/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt 
Fenntartó Társulásban való részvételét 2012. december 31. napjával megszünteti és a társulásból 
kilép.  
 
Határid ő: 2012. március 31. (a döntés közlésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szól, melynek 109. 
szakasza alapján a vagyonkezelői jog kezelését, ingyenes átengedését, a vagyonkezelői jog 
gyakorlását, és a vagyonkezelés részletes szabályait is rendeletben kell meghatározni. Célszerű, 
hogy az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben helyezzük el ezt. A 
törvény tiltja a párhuzamos szabályozottságot. A nemzeti vagyonról szóló törvény, és maga a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény is részletesen tartalmaz szabályokat a vagyonkezelői joggal 
kapcsolatban. Ezt figyelembe véve került szabályozásra, és kiegészítésére az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendelet.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Meg mondom őszintén, hogy ebből nem sokat értettem, hiába olvastam el többször is. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Egy kis magyarázatot hozzáfűzök. A vagyonkezelői jog a tulajdonosi részjogosítványoknak - az 
elidegenítést kivéve -, történő átadása. A vagyonkezelői jog azért tűnik fajsúlyosabbnak más 
használati jogoknál, mert ez az ingatlan nyilvántartásban bejegyzésre kerül. Tehát a tulajdonos 
Hatvan Város Önkormányzata, a vagyonkezelői jog, bizonyos időpontig – ez általában egy 
hosszabb határozott idő – valamely szervezetet illet meg. Példát is tudok rá mondani, pl. az FC 
Hatvan –sportpálya. Itt pályázat útján, még az előző szabályok alapján az FC Hatvan 17 évre 
vagyonkezelői jogot szerzett a sportpályára, ami az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre került. 
Ezzel egyidejűleg az előző vagyonkezelő, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-
nek a vagyonkezelői joga törlésre került. Ennek a vagyonkezelői jognak van ellenértéke. A törvényi 
szabályozásoknak megfelelően 3 kategóriát hoztunk be a rendeletbe. Egyrészt pályázat útján, 
ellenérték fejében adható át a vagyonkezelési jog. Ez azt jelenti, hogy kérünk egy értékbecslést, ami 
nem az ingatlan forgalmi értékére vonatkozik, hanem az ingatlanon alapítandó vagyonkezelői jog 
ellenértékére. Ennek megvannak az ingatlanforgalmi számítás szabályai, tehát ezt az értékbecslők 
tudják használni. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a pályázati szabályzatot, aminek 
figyelembevételével meghirdetjük a pályázatot. Minimum annyit kell ajánlani, amennyit az 
értékbecslő kiszámított, de nyilvánvalóan, aki magasabbat ajánl és megfelel a feltételeknek, az 
kapja meg. Másrészt ingyenesen, pályázati eljárás nélkül, vagyonkezelői szerződéssel is lehetséges 
vagyonkezelői jog alapítása. Ez azt jelenti, hogy szintén az önkormányzat választja ki, hogy kivel 
köt vagyonkezelési szerződést, azonban hogyha önkormányzati kötelező feladatot ad át, lát el, 
akkor ezt ingyenesen és pályázati eljárás nélkül is megteheti. Például az oktatási, óvodai feladatokat 
átadja, akkor az óvodai feladatellátást szolgáló vagyont – épületet és a benne lévő ingóságokat -, 
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ingyenesen odaadja a kezelőnek vagyonkezelési szerződéssel. Harmadrészt törvényben 
meghatározott esetekben kijelöléssel lehetséges. Itt nem kell pályáztatni, ilyenkor mindig ingyenes, 
és itt felsőbb szintű törvényekben meghatározott esetekben szerzi meg a vagyonkezelői jogot az, 
akit ez a törvény kijelöl. Összefoglalva erről van szó. A továbbiakban pedig a vagyonkezelői jog 
ellenőrzésének a szabályait hozza a rendelet, hogy mely szervek és milyen hatáskörben, milyen 
felhatalmazó törvényi rendelkezések alapján jogosultak ellenőrizni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

97/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elfogadott vagyongazdálkodási rendelettel kapcsolatban is 
felmerültek hatásköri változások, melyek egyértelműen lettek telepítve a polgármester, illetve a 
bizottság és a képviselő-testület részére. Továbbá a képviselő-testületi ülésen módosításra kerül a 
lakáscélú helyi támogatásokról szól rendelet, mely további hatásköröket egyértelműsít. Továbbá a 
Nemzetiségi Önkormányzatokra vonatkozó módosításokat is szükséges javítani. Emellett 
polgármester úr jogosult átcsoportosítani, módosítást engedélyezni a jóváhagyott előirányzatok 
között 20 millió Ft összeghatárig. Tehát emiatt a sok módosítás miatt szükséges módosítani az 
SZMSZ-t.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

98/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
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előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a „Hatvan város dala” pályázatról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Ez egy jelkép, egy szimbólum, az összetartozást kívánja megjeleníteni. Lényegében ez nem csupán 
egy pályázat, hiszen a pályázat nyertesével, és az arra alkalmas művek szerzőivel, előadóival egy 
felhasználói megállapodást, szerződést köt a képviselő-testület. Ez alapján használhatja a dalt az 
önkormányzat. A pályázati feltételek elég széles körűek. Ezért díjazást az önkormányzat nem ad, 
azonban a szerzői jogi törvényből kifolyólag, ami egyéb felhasználási módot kivesz a szerző, vagy 
az előadói művész kezéből, így a törvény erejénél fogva kötelesek vagyunk az ArtisJus-sal 
szerződést kötni, a felhasználásokhoz kötődően. Ez alól kivételt képez az 1. kiadás. Ezért is fontos, 
hogy a pályázók a nyilvánosság elé ne hozzák a művet addig, amíg a pályázat nyertese kihirdetésre 
nem kerül. A melléklet tartalmazza az adatlapot, amivel pályázni lehet, illetve a két felhasználói 
megállapodást, az egyik a szerzőkkel, a másik az előadó művészekkel kötendő.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem szokványos előterjesztés, de én támogatni tudom, mert előbb-utóbb Hatvan városnak az 
„indulója” lesz, ezért gondolom, hogy megmozgatja a Hatvanban élők zenei fantáziáját.  
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Igen, ezért is gondolkodtunk, hogy milyen széles körben legyen meghirdetve a pályázat. Végülis 
olyan döntés született, hogy hatvani legyen, vagy kötődjön Hatvanhoz, és akár munkahelyi, akár 
rokoni kapcsolat legyen.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Van valami kikötés, hogy milyen sítlusú legyen, vagy milyen hosszú, pl.: 3 versszak elég? 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Erre vonatkozóan vannak szabályozások. A művészek szabadságát nem akartuk korlátozni. Annyi a 
kikötés, hogy ne pesszimista hangvételű legyen, hanem egy optimista, előre mutató, illetve 
szerepeljen benne a „Hatvan” és „Jövőnk öröksége” szavak. Két szűrőn megy át, az egyik a 
polgármester úr által felállított bizottságon, ami a képviselő-testület tagjából, szakmai zsűriből, 
illetve civilekből állna. Az ő javaslatuk alapján döntene a képviselő-testület. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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99/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan város dala” pályázatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. számú mellékletét képező 
pályázati felhívás alapján meghirdeti a „Hatvan város dala” pályázatot. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bíráló bizottság javaslata alapján hozott 
döntését követően a „Hatvan város dalának” és a Hatvan városról szólónak alkalmasnak ítélt  
zeneművek szerzőivel, és amennyiben a bíráló bizottság javaslata erre is kiterjed az előadó 
művészekkel a jelen határozat 2. és 3. számú mellékletét képező felhasználói megállapodást köt. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a felhasználói 
megállapodásokat aláírja, és megtegye a szükséges jognyilatkozatokat. 
 
Határid ő: 2011. március 30. (a pályázat felhívás közzétételére a város honlapján) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Mindenki előtt ismeretes, hogy az újhatvani városrészben lévő templom homlokzata nagyon rossz 
állapotú. A Hatvan-Újváros plébánia részéről megkeresték az önkormányzatot, hogy ennek a 
felújítására támogatást kérjenek. Az előzetes felmérések alapján kb. 10 millió Ft-ba kerül a 
homlokzat felújítása. Továbbá a Plébánia üzemeltetésében van az újhatani temető, aminek a kerítése 
romos állapotú, valamint a telekhatár rendezésére is szükség lenne, és az új oldalsó kerítés 
felhúzásra kerülne. Célszerű megállapodást kötni a felújításra vonatkozóan a plébániával. A 
támogatás összege a költségvetési rendeletben már elfogadásra került, tehát a pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll. A homlokzat felújítási munkákra 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
kapna a Plébánia, valamint a homlokzat felújításra 5 millió Ft, a kerítés felújítására, illetve a 
telekhatár rendezésre 2 millió Ft kamatmentes kölcsönt kapna az önkormányzattól. 2014 
decemberében lesz mind a két esetben az utolsó részlet visszafizetésének a határideje.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én személy szerint oda adtam volna mind a 12 millió Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként, de 
ez a privát véleményem.  
Illetve meg kell nézni majd, hogy milyen munkát, milyen alapanyagból végeznek, mert csak a jó 
munka lehet az elfogadható. A Műszaki Iroda menjen ki és nézze meg, hogy milyen munkát 
végeznek. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Ki fogunk menni, de a plébánia fogja intézni a felújítást. Ott kezdődött, hogy először 17 millió Ft-os 
árajánlat alapján kértek támogatást. Utána mi hívtunk több vállalkozót, és így tudjuk, hogy kb. 10 
millió Ft a költsége. Reméljük, hogy fognak kérni később is műszaki segítséget. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

100/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi támogatást nyújt a 
Hatvan-Újváros Plébánia részére (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a.) a Hatvan-
Újváros Szent István király templom homlokzat felújításához, illetve az Újhatvani Temető 
kerítésfelújításához és a kerítés felújítási munkálatokhoz kapcsolódó területrendezésre jelen 
határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között az „Újhatvani templom homlokzat felújítás 
önkormányzatra eső része” és az „Újhatvani Temető kerítés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. április 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Csintalan Andrea ifjúsági és sport referens 
Hatvan Város Önkormányzata Hatvan város sportfejlesztési koncepciójában határozta meg a 
diáksport támogatásának módját. Ennek egyik módja, hogy a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal 
együttműködési megállapodást köt az önkormányzat, méghozzá arra vonatkozásban, hogy a Hatvan 
és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottságot 500 ezer Ft-tal, a Hatvan és Körzete Középfokú 
Diáksport Bizottságot pedig 300 ezer Ft-tal támogatja. A Diáksport Tanácson keresztül a Diáksport 
Bizottságok segítenek a városi szintű versenyek, a diáksport versenyek szervezésében, 
lebonyolításában.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

101/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300 
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, 
melyben 2012. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás 
határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

102/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300 
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására 
vonatkozóan, melyben 2012. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz ” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Csintalan Andrea ifjúsági és sport referens 
Ugyancsak a sportkoncepcióban lett meghatározva a diáksport támogatásának ezen módja, mely 
szerint az önkormányzati fenntartású általános iskolákat és középiskolákat 570 Ft-os fejkvóta 
összeggel támogatja az önkormányzat. Így az önkormányzat az iskolákkal együttműködési 
megállapodásokat köt. Összesen 7 megállapodás születik majd.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

103/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – az 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), melyben 2012. évre 176.130,- Ft, azaz százhetvenhatezer-százharminc forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. 
április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

104/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.), melyben 2012. évre 223.440,- Ft, azaz kettőszázhuszonháromezer-
négyszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
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, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

105/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.), melyben 2012. évre 229.140,- Ft, azaz kettőszázhuszonkilencezer-
száznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

106/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), melyben 2012. évre 202.920,- Ft, azaz kettőszázkettőezer-
kilencszázhúsz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

107/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2012. évre 273.030,- Ft, azaz 
kettőszázhetvenháromezer-harminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

108/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiummal (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.), melyben 2012. évre 352.830,- Ft, azaz 
háromszázötvenkétezer-nyolcszázharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hetedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

109/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai 
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Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.), melyben 2012. évre 
213.750,- Ft, azaz kettőszáztizenháromezer-hétszázötven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2012. április 6-tól 2012. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a költségvetési szervek költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil egyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Csintalan Andrea ifjúsági és sport referens 
A Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülete 2008. óta működik városunkban. Olyan feladatokat lát el, 
ami elősegíti az önkormányzat munkáját is olyan szinten, hogy a Szőlőhegyen az ingatlanok 
védelmét úgy próbálja biztosítani és figyelemmel kísérni, hogy napi gyakorisággal járőröznek a 
területen. A tevékenységüket az önkormányzat folyamatosan figyeli és támogatja, idén 500 ezer Ft 
támogatást nyújtana az önkormányzat az egyesület részére.  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Szeretném elmondani, hogy a mezei őrszolgálat is folyamatosan figyeli a külterületeket. Pénteken 
volt egy állománygyűlés, ahol a Közterület-felügyeleti Osztály vezetője is részt vett. Igazából az 
együttműködés miatt is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, de ez a hegyőrség, nem az amit a 
jogszabály előír. A jogszabály értelmében a hegyőrség ugyanúgy működik, mint a mezei 
őrszolgálat, tehát hatósági jogkört is gyakorolnak. Azt viszont a hegyközség hozza létre, és a 
működésükhöz állami támogatást lehetne igényelni. Most ezt elmondta az osztályvezető úr a 
gyűlésen. Ezt ők nem is tudták, mert önként fogtak össze és hozták létre ezt az egyesületet. De 
mivel ez szóba került, dolgoznak azon, hogy más formában tudják a tevékenységüket a jövő évre 
megszervezni.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Jelzem, hogy mint érintett, tartózkodni fogok, mert én is tagja vagyok az egyesületnek. Úgy alakult 
az egész egyesület, hogy rendszeresek voltak a betörések és összefogtunk, hogy védjük meg ami 
még menthető. Ez egy önszerveződő egyesület, naponta kijárunk. Vettünk egy Lada Niva kocsit, 
tulajdonképpen a támogatás nagy része az üzemanyagköltségre fog elmenni. Fenntartani egy kocsit, 
műszakiztatni, javítani sokba kerül. Egy hétig van egy csoport kint, és van amikor magunknak 
fizetjük még az üzemanyagot is.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
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110/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Hegyőrség Civil egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  2012. április 6. napjától  2012. december 31. 
napjáig tartó időszakra együttműködési megállapodást köt  – a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal –   a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), és 
ennek keretében 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 
A 2012. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzösszeg” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2012. április 6. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján. 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
 
Csintalan Andrea ifjúsági és sport referens 
Az újhatvani Varázskapu Óvoda művészeti bázisóvodaként működik. Ehhez kapcsolódóan szeretne 
a jövőben továbbképzéseket szervezni az óvodapedagógusok részére. Emiatt szükséges az alapító 
okiratot módosítani, mivel új szakfeladatot kapnak.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

111/2012. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 
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2012. április 1-jei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
    1. Az alapító okirat 2.9. pontja a „8510 Iskolai előkészítő oktatás” alcím alatti 2. szakfeladatot 

követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
   
  „8550 Egyéb oktatás  
 
  855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás”  
 
   2.  Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
  „7. Záró rendelkezés: 
 
        Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
       Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 270/2011. (V. 26.) számú határozatával 

jóváhagyott, a …..../2012. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító 
okirat  2012. április 1. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2012. április 1. (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
 
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. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


