
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. május 29-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

vezérigazgatója 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy a kiküldött napirendhez képest a 11. napirendi pontot vegyék le napirendről. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, igennel szavazzon! 

 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosítására tett javaslatát. 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, aki a napirendet a módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
154/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. május 
29-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 Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának 

újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterület-karbantartási szerződés módosításáról 

 Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
 

5. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói 
jogának átvételéről 

 Előadó a 4-5. napirendi pontig: Kovács János Intézmény-felügyeleti Iroda 
 

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

 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

7. Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

8. Előterjesztés tervezési szerződés megszüntetéséről 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

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

 Előadó a 8-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
 
Z á r t  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Hatvan-TISZK Kft.-ben az önkormányzat többségi részesedéssel vesz részt. A számvitelről szóló 
törvény értelmében elkészült a 2011. évi beszámoló, mérleg és közhasznúsági jelentés. Ezt a társaság 
felügyelőbizottsága megtárgyalta és a tulajdonosok részére elfogadásra javasolja. Tóth Csaba, a 
felügyelőbizottság elnöke, összeférhetetlenség miatt erről a tisztségéről május 18-án lemondott. A 
felügyelőbizottságnak 3 tagúnak kell lenni, erre tekintettel a felügyelőbizottság tagjának Hargitai 
Katalin kerülne megválasztásra.  
 
 
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: 
 
155/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 
értelmében a Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2011. évre szóló éves beszámolóját tudomásul 
veszi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen a 
fentieknek megfelelően a 2011. évre szóló éves beszámoló jóváhagyása során a beszámoló 
elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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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: 
 
156/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29 §-a értelmében 
a Kft. jelen határozat mellékletét képező 2011. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és 
közhasznú jelentését tudomásul veszi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen a 
fentieknek megfelelően a 2011. évre szóló közhasznú éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 
elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
157/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
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székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja tudomásul veszi a társaság 48 eFt összegű mérleg 
szerinti eredményét. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként 
szavazzon, hogy a taggyűlés a 48 eFt összegű mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba 
helyezze. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
158/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja tudomásul veszi, hogy Tóth Csaba – 1056 Budapest, 
Havas u. 2. 1/8. szám alatti lakos –, mint a felügyelőbizottság elnöke összeférhetetlenség miatt ezen 
tisztségéről 2012. május 18. napján lemondott. 
 
A képviselő testület tudomásul veszi, hogy a felügyelőbizottság tagjának Hargitai Katalin – 3000 
Hatvan, Kertész utca 5. szám alatti lakos – kerül jelölésre. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként 
szavazzon, hogy vegye tudomásul Tóth Csaba – 1056 Budapest, Havas u. 2. 1/8/c szám alatti lakos 
– a felügyelőbizottság elnökének és tagjának lemondását, és Hargitai Katalin – 3000 Hatvan, 
Kertész utca 5. szám alatti lakos – felügyelőbizottsági tag megválasztását. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
ötödik határozati javaslatról. 
 



 

  

6 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
159/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, valamint a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a társasági szerződést módosító okirat rendelkezéseit 
tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. társasági szerződés 
módosítását aláírja. 
 
Határid ő: 2012. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának 
újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának megbízatása május 
31-én lejárt. A Zrt. vezetése elégedett a könyvvizsgáló asszony munkájával, és a tulajdonos 
önkormányzat részéről sincs semmiféle probléma az ő tevékenységével, személyével kapcsolatosan, 
így javasoljuk 1 évre 2012. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
megválasztani. Az alapító okiratban a telephelyek kerültek aktualizálásra, mert van olyan telephely, 
ahol a Zrt. már nem végez tevékenységet és még szerepel az alapító okiratban. 
 
 
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: 
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160/2012. (V. 29.) 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. könyvvizsgálójának újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
231. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 2012. június 1. 
napjától kezdődő hatállyal 2013. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a B’artbox 
Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 
002000, cégjegyzékszám: 01-09-364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért 
személyében felelős személy: Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási 
száma: 006058, anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.) választja 
meg. 
 
A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 1.500.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2012. június 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
161/2012. (V. 29.) 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. könyvvizsgálójának újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a gazdasági társaság alapító okiratából 
törlésre kerülnek az alábbi telephelyek és fióktelepek, valamint felvételre kerülnek az alábbi 
telephelyek: 
 
Törlendő telephelyek: 
3000 Hatvan, Madách u. 12. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16. 
3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. 
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Törlendő fióktelepek: 
3021 Lőrinci, Rákóczi u. 73. 
3024 Lőrinci, Nefelejcs u. 2. 
3022 Lőrinci, Erőmű tér 32. 
3021 Lőrinci, Szabadság tér 18. 
3024 Lőrinci, Temesvári u. 9. 
3024 Lőrinci, Kastélykert C épület (lőrinci 2007/001 hrsz.) 
3240 Parád, 439/1 hrsz. 
 
Felveendő telephelyek: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 
 
 
Határid ő: 2012. június 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
162/2012. (V. 29.) 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. könyvvizsgálójának újraválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

- az alapító okirat 1.3. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, míg a 
1.4 pont törlésre kerül: 

 
1.3. A társaság telephelyei: 
 
3000 Hatvan, 1661/18 hrsz. 
3000 Hatvan, 1661/19 hrsz. 
3000 Hatvan, 0299/4 hrsz. 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
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3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44. 
3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13. 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43. 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
3000 Hatvan, Szabadság út 13. 
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 8. 
3000 Hatvan, Jókai Mór u. 9. 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51. 
3000 Hatvan, Rákóczi u. 4. 
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 13. 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. 
3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/A 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 

 
 

17. A könyvvizsgáló 
� A társaság könyvvizsgálója a B’artbox Könyvvizsgáló Kft.  (székhelye: 1163 
Budapest, Sasfészek u. 47., kamarai bejegyzési száma: 002000, cégjegyzékszám: 01-09-
364-365, adószám: 1068570-3-42, a könyvvizsgálatért személyében felelős személy: 
Unger Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058, 
anyja neve: Piukovics Klára, lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.)  
� A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy 
körülmény, mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e 
tisztséget feltétel nélkül elfogadta. 
� A könyvvizsgáló megbízatása 2012. június 1. napjától 2013. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra szól. 
� A könyvvizsgáló gyakorolja a Gt. 40-44. §-ban meghatározott jogokat és teljesíti az 
ott meghatározott kötelezettségeket. 
� A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a társaság 
számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá 
megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
működésének eredményeiről. 
� A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely 
veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.  
� A könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett 
megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 
� A könyvvizsgáló újraválasztható. 
� A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve 
a Ptk.-ban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 
� Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és 
felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), 
továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 
három évig. 
� Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat 
a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet 
alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére és vezető állású 
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munkavállalójára is alkalmazni kell. 
� A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát 
nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más 
feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott tisztségével 
összefüggő feladatait. 
� Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja; 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást –; illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
 
2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 

szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító okiratot módosító 
okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb 
okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2012. június 30. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterület-karbantartási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen döntött arról, hogy különféle aszfaltozásra, illetve 
kátyúzásra alkalmas gépeket szerez be. Ezeknek a gépeknek a beszerzése folyamatban van, az 
önkormányzat a tulajdonszerzését követően a Zrt.-nek bérleti jogot biztosít ezekre, és a Zrt. fogja 
ellátni az önkormányzati fenntartású járdák, utak, egyéb közterületek szilárd burkolatainak a 
karbantartását. A közszolgáltatási szerződést ennek megfelelően kell módosítani, hogy ne legyen az 
önkormányzat számára közbeszerzés köteles, ezért bele kell tenni a közszolgáltatási szerződésbe 
ezeket a tevékenységeket. Egyébként is bele kell, hogy kerüljenek, mert a Zrt. fogja ellátni. A 
pénzügyi fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. Előzetes számítások szerint, és reményeink 
szerint a tervezésre került összegből, ami a tavalyival azonos, nagyobb területet tudunk így 
karbantartani.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Egy pici javítást hozzátennék, hogy a gépeket a Zrt. veszi az önkormányzat által támogatásként 
megítélt összegből. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Összekevertem a seprűgéppel, elnézést. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Hány fővel fog működni? 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Négy fővel számoltam, hogy el tudja látni 7 hónapon keresztül az aszfaltozási, javítási munkákat. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
És a többi hónapban? 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
A többi hónapban is fogunk találni részükre munkát, mint pl. patkajavítás, hó eltakarítás. 
 
 
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: 

 
163/2012. (V. 29.) 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 közterület-karbantartási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. 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 – megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 
 

2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt 
polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 

3. Az önkormányzati tulajdonú utak, járdák, közterületek karbantartási, felújítási feladatainak 
ellátáshoz szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben az Út-híd feladattervben szereplő „Út, híd, járda és földút 
karbantartása” előirányzatából 26.100 eFt összegig, valamint a képviselői keretből 7.000 eFt 
összegig biztosított. 
 

Határid ő: 2012. június 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető  
 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény fenntartói jogát, és ezzel a kulturális javakat is át kívánja venni. Különböző 
szervekkel voltak megbeszélések. A legutóbb megtartott megbeszélés alapján abba az irányba 
mentek a dolgok, hogy Hatvan Város Önkormányzata egy új költségvetési szervet hoz létre, 
mégpedig a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjteményt. Ez egy új költségvetési szerv. A megkötött 
ingyenes használatbavételi szerződést közös megegyezéssel a két fél megszünteti, hiszen az új 
költségvetési szervnek kell az épület. Abban a pillanatban a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény kulturális javainak megőrzéséről gondoskodni kell, ami egy letéti szerződés keretében 
működne. A felek közösen levélben fordulnak a KIM felé, illetve Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez 
annak érdekében, hogy Hatvan Város Önkormányzata ezen kulturális javaknak a tulajdonjogát 
megszerezze. Az új költségvetési szervhez új alapító okiratra is szükség van. Ez azért is fontos, mert 
működési engedélyt kell kérni, a működési engedély kérelmének benyújtásakor előírás, hogy az 
alapító okiratot mellékelni kell. Új intézmény, vezető kell, tehát megtörténik a pályázat kiírása. 
Amíg ez a pályázat lezárul a jelenlegi vezető, - akinek az álláshelye megmaradna és itt félállásban 
tudna dolgozni - megbízással vezeti a múzeumot. 
 
 
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: 

 
164/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
elnevezéssel önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szervet hoz létre 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11. székhellyel, 2012. június 1. napi hatállyal, és a jelen határozat mellékletét 
képező alapító okiratot jóváhagyólag elfogadja. 

 
Határid ő: 2012. május 31. (az alapító okirat kiadására) 
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 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

 
165/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
elhelyezésére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5231/2 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 11. szám alatti ingatlant jelöli ki, így ezen ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei 
Intézményfenntartó Központtal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 2012. február 22. napján 
megkötött, határozatlan idejű ingyenes használatba adási megállapodást 2012. május 31. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti, és egyben felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező 
megszüntető okirat aláírására Hatvan város polgármesterét.  

 
Határid ő: 2012. május 31. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
166/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Intézményfenntartó Központtal 
(székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) a Heves Megyei Múzeumi Szervezet (székhely: 3300 
Eger, Vár u. 1.) tagintézményeként működő Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) kulturális javaira vonatkozóan letéti megállapodást köt 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5231/2 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. sz. 
alatt található ingatlanban történő elhelyezéssel, ezen gyűjtemények állami tulajdonból Hatvan 



 

  

14 

Város Önkormányzata tulajdonába, illetve használatába vagy kezelésébe kerülésének időpontjáig; 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező letéti 
megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2012. május 31. (a letéti megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
167/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. június 1. napi hatállyal megalapításra 
kerülő Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elnevezésű intézményben (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11.) kettő határozatlan idejű közalkalmazotti álláshelyet engedélyez, és egyben 
az intézmény részére 2012. évben 2.075 eFt személyi juttatás előirányzatot, 560 eFt munkaadókat 
terhelő járulékok előirányzatot, valamint 1.000 eFt dologi kiadások előirányzatot engedélyez, 
melynek fedezete a működési hiány növelésével biztosított.  

 
Határid ő: 2012. június 1. (értesítésre és az előirányzatok biztosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
168/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint a Hatvani 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói állására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé. 

 
Határid ő: 2012. június 11. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményi-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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
169/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával, 
részmunkaidőben (heti 20 óra) 2012. június 1-jétől a pályázati kiírás elbírálásának eredményes 
lezárásáig, de legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig Halászné Szilasi Ágotát bízza meg. Az 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
- a H fizetési osztály 11 fizetési fokozat  
garantált illetménye részmunkaidőben : 105.219,- Ft 
- további szakképesítés elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
(Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdés alapján): 7.305,- Ft 
- garantált illetmény összesen: 112.584,- Ft  
- összesen kerekítve: 112.600,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (150%): 30.000,- Ft 
- mindösszesen: 142.600,- Ft 

 
Határid ő: 2012. június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
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5. napirend 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói 
jogának átvételéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény december 31-ig a Heves Megyei 
Önkormányzat fenntartásában működött. A konszolidációs törvény következtében átkerült a Heves 
Megyei Intézményfenntartó Központhoz. Az alapító jogokkal a KIM rendelkezik. Hatvan város 
törekvése az, hogy a zeneiskola a környező településekről fogadja a gyerekeket, másrészt olyan 
pályázat van, amit úgy lehet beadni és az intézményt fejleszteni, hogy a város a fenntartó. Ezért 
fontos lenne, hogy a fenntartói jog átkerüljön Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez. 
A közoktatási törvény egy olyan szabályt hoz, hogy fenntartó váltásra mindig május utolsó 
munkanapjáig kerülhet sor. Ennek kapcsán is folytak a megbeszélések és jelen pillanatban a 
képviselő-testület a saját részéről hozná meg mindazokat a döntéseket, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy a fenntartói jog átkerüljön hozzá. A fenntartói jog átadásával kapcsolatban a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumnak meg kell hozni a megfelelő döntését, de ezekkel a határozatokkal 
Hatvan Város Önkormányzata saját részéről meghozza a szükséges döntéseket.  
 
 
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: 

 
170/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának Hatvan 
Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával történő átvétele kapcsán felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a fenntartó változásról szóló, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal 
(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) kötendő megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2012. június 15. (a megállapodás aláírására) 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
171/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának Hatvan 
Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával történő átvétele kapcsán Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 2755 hrsz-ú, 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. szám 
alatti ingatlan vonatkozásában a Heves Megyei Intézményfenntartó Központal (székhely: 3300 
Eger, Kossuth Lajos utca 9.) 2012. február 22. napján megkötött, határozatlan idejű ingyenes 
használatba adási megállapodást 2012. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti, és 
egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2012. június 30. (a megállapodás megszüntetésének aláírására) 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
172/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) fenntartói jogának Hatvan 
Város Önkormányzata által 2012. július 1. napjával történő átvétele kapcsán a jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. június 15. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
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6. 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 
Technikai jellegű módosításról van szó. A jogszabály értelmében a személyi térítési díjat az 
intézmény vezetője állapítja meg. Az intézmény ellenőrzése során derült ki, nem törvényességi 
észrevétellel, az ellenőrzést végzők jelezték, hogy tévesen benne maradt a rendeletben. Az 
intézményi térítési díj megállapítása, viszont a képviselő-testület hatásköre. 
 
 
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: 

 
173/2012. (V. 29.) 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. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A februári testületi ülésén fogadta el a költségvetési tervezetet a képviselő-testület. Az első 4 
hónapban bekövetkezett változásokat vezettük át. A bevételi és a kiadási oldal is az április 30-i 
állapotnak megfelelően 215 millió 651 ezer Ft-tal növekedett. A növekedés abból adódott nagyrészt, 
hogy állami támogatások lettek lehívva. Itt főleg a bérkompenzációra gondolok, amit a 
közalkalmazottak kapnak, illetve a szociális támogatások leigényléséből adódott ez a bevétel. Az 
átvett pénzeszközök növekedtek a Társulástól, és a Társulattól átvett pénzeszközökkel, ezek pedig 
fedezetet nyújtottak bizonyos fejlesztésekre, amiket már a testület jóváhagyott. A pénzmaradvány 
teljes összegét a zárszámadási rendelettel fogadta el a képviselő-testület, ennek következtében 80 
millió Ft-al növekedett a bevételünk, amihez már szintén meghatározta a képviselő-testület, hogy 
milyen feladatokat rendel. A hitelállomány is változott 13 millió Ft-tal. A Városgazdálkodási Zrt. 
hitelénél a konstrukció változott, tehát nem egyben, hanem részletekben, a következő években fogjuk 
visszafizetni. Másrészről pedig olyan feladatok kerültek meghatározásra kiadási oldalon, amikhez 
jelenleg felhalmozási hitelt rendeltünk, ez a következő hónapokban kiderül, hogy ténylegesen fel 
kell-e venni, hogy alakul az önkormányzat bevételi oldala, ezt majd akkor fogjuk eldönteni. A 
bevételekhez meghatározott kiadások társultak. Ezt a testület már szintén jóváhagyta határozatokkal. 



 

  

19 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
174/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés tervezési szerződés megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Hatvan Város Önkormányzata a Mesevilág Óvodát bővíteni kívánta, részben pályázati forrásból. 
Képviselő-testületi határozat alapján Hoffman Józseffel tervezési szerződés került megkötésre. 
Azonban a pályázati anyagok elkészítésekor kiderült, hogy ez a bővítés gazdaságosan nem oldható 
meg, két szomszédos telket is meg kellett volna vásárolni, és a szabványban foglaltaknak a betartása 
is jelentős önerő igényt jelentett volna az önkormányzat számára. Ezért a pályázat sem került 
benyújtásra, és a tervezést sem volt értelme befejezni, ezért ezt a tervezési szerződést célszerű 
megszüntetni, és elszámolni a tervezővel. 
 
 
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: 

 
175/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tervezési szerződés megszüntetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megszünteti Hoffman József (székhely: 3000 
Hatvan, Apafi u. 8.) tervezővel a Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodájának bővítésére 
vonatkozó tervezési szerződést jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezői szerződést megszüntető 
megállapodás aláírására. 
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Határid ő: 2012. június 10. (a megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
5 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet. 
 

 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
2011. decemberében a Bio-Pannónia Kft. mint közszolgáltató, megküldte az önkormányzat részére a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos díjemelési javaslatát. A decemberi bizottsági ülésen 
elfogadásra is került a rendelet módosítása, amely a lakosság részére 10 %-os emelést jelentett, 
valamint a maradék 9 %-ot díjkompenzáció formájában a Bio-Pannónia Kft. részére megfizetésre 
került volna az akkori testületi határozat alapján. Ezt követően januárban a rendeletet és a határozatot 
vissza kellett vonni, mivel december végén megjelent a Magyar Közlönyben egy ún. saláta törvény, 
amely befagyasztotta a 2012. évre vonatkozóan a szemétdíj emelésének a lehetőségét. Azonban 
2012. április 15-től ismét lehetőség nyílik, hogy a díjemelés elfogadásra kerüljön. Most a rendelet 
kerül módosításra, oly módon, hogy a lakosságnak kell a 19 %-os díjemelést kifizetni. 
Összehasonlító adatokat gyűjtöttünk a környező településekről - amely táblázat formájában az 
előterjesztés részét képezi-, hogy a környező településeken nagyságrendileg milyen szemétdíjak 
vannak. Egy kategóriát néztünk meg, a 110, illetve a 120 literes gyűjtőedények heti egyszeri 
ürítésének a negyedéves bruttó díját. Itt is kiderül, hogy Hatvanban a környező településekhez képest 
még a díjemelés elfogadásával is kedvezőbb a szemétszállítási díj. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A rendelettervezetből jól látom, hogy visszavonásra kerül a rászorulók részére a szociális alapon 
történő szemétszállítási díj mérséklése illetve elengedése?  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A múlt hónapban elfogadásra került, hogy aki rendszeres szociális segélyben részesül, annak is kell a 
díjat fizetni. Tehát mindenkinek kell fizetni, ha nem tudja kifizetni, akkor a lakásfenntartási 
támogatási kérelmét benyújthatja, ami kedvezőbb is, mint a rendeletben meghatározott határ. Utólag 
vettük azt észre, hogy a rendeletnek erre a részére sincs szükség, mert ugyanúgy, mint az előző 
körben, itt is bejött a lakásfenntartási támogatás, tehát nem tartjuk indokoltnak, hogy még 
kedvezményt állapítson meg. Egy helyen lennének kezelve a szociális alapú támogatások. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Lakásfenntartási támogatást az is kaphat, akinek van a tulajdonában vagyon, tehát van saját háza? 
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Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Az a ház, amiben él, az nem számít vagyonnak. Tehát ha lenne még egy másik ingatlana, vagy 
üdülője, akkor nem. A jövedelme az öregségi nyugdíj 250 %-a lehet. Tehát magasabb a határ, és ezt 
egy helyen kezelnénk.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ugyanarra a helyzetre nem lenne csak egyféle ellátás, úgymond ez a lakásfenntartási támogatás, 
emellett nem kapja meg külön a díjelengedést. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nekem sokkal szimpatikusabb volt, amit tavaly év végén csináltunk volna, hogy 10 % emelés a 
lakosságé, és 9 %-ot pedig az önkormányzat kompenzál.  
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Kb. 500 Ft-os emelést jelent negyedévenként, illetve ha az egész évet nézzük, akkor a lakosságnak 
ugyanannyit kell fizetni a szemétdíjért, mint ha az év végén elfogadott rendeletet nem kellett volna 
visszavonni, mert ez július 1-től lép hatályba. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Minden fillért sajnálok, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az üzemanyag ár rendkívül 
megemelkedett, és ha a szolgáltató bedől, akkor még a szemetet sem fogják elvinni. Úgyhogy fájó 
szívvel, de meg kell szavazni.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az önkormányzat távlati terveiben szerepel egy új cég létrehozása, ami ha megvalósul, akkor 
megoldódik ez a probléma. 
 
 
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: 

 
176/2012. (V. 29.) 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. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bio-Pannónia Kft. (székhely: 3000 
Hatvan Szepes Béla u. 2.), mint közszolgáltató 2012. évre beterjesztett, 19%-os emelést magába 
foglaló díjemelési javaslatát, mely a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására vonatkozik.  
 
Határid ő: 2012. július 31. (a díj bevezetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

 
177/2012. (V. 29.) 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. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testület elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkezők védelmében történik a rendeletmódosítás. Eddig is 
volt már ez irányban rendelkezés, de ez most nagyobb spektrumú az önkormányzat számára is. A 
rendeletmódosítás tartalmazza, hogy két lehetőség alapján veheti igénybe az állampolgár, ha már a 
lakást elárverezték, vagy úgy szeretne menekülni ebből a helyzetből, hogy ezt az ingatlant eladja, 
kifizeti a hitelt. A szociális törvényből bele került pár fontos tudni való, illetve pontosításra került, 
hogy nem a Jegyzői Iroda, hanem a Műszaki és Városfejlesztési Iroda jár el az ügyben.  
 
 
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: 

 
178/2012. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testület elfogadásra ajánlja. 
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11. napirendi pont 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A „tiszti lakótelepen” lakók panasszal fordultak hozzám, ami a felszerelt kamerarendszerrel függ 
össze. Ugyanis azok a panaszok, amik megszűntek a Kossuth téren, és azokon a helyeken, ahol 
kamera van, átkerültek a „tiszti lakótelep” udvarára. Ott randalíroznak, a virágokat ellopják, a 
pincékbe bemennek, üvöltöznek, a játszóteret megrongálják. A lakók kérik, hogy a lakótelepre is 
kerüljön kamera. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nekem az a tapasztalatom, hogy képviselői keretből 5 db padot alig bírtam a tiszti lakótelep lakóival 
elfogadtatni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mert oda ülnek le, és azon randalíroznak, isznak, drogoznak, stb. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Visszatartó erő egyáltalán a kamera ilyen esetekben?  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, az a tapasztalat, hogy visszatartó erő. 
 
Kovács Gáborné bizottsági tag 
A Hunyadi téri piacon is szörnyű dolgokat művelnek a fiatalok a buliból hazafelé menve. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A közterület-felügyelők 24 órás szolgálatban vannak, de csak akkor tudnak kimenni, ha szólnak. 
Mindenképpen arra kérnénk mindenkit, hogy ha bármi ilyen dolog történik, akkor hívják ki a 
közterület-felügyelőket az 37/542-300-as telefonszámon. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A kamera felvétele alapján indult már eljárás? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, indult már eljárás több esetben is. Most legutóbb pl. a virág lopások ügyében. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez városszerte probléma, ezért azt szeretném kérni, hogy minden önkormányzati kiadványon legyen 
megjelenítve, hogy ez mindenkinek berögzüljön. 
 
Nádas Sándor bizottsági tag 
Lehetne felrakni álkamerákat is, és kiírni, hogy kamerával megfigyelt terület, mert az is visszatartó 
erő lenne. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Ez előírás volt, hogy ki kell írni, valamennyi kamera környékére is ki lehetne tenni a táblát, ez sajnos 
nem történt meg. Viszont ott van a másik része a dolognak, hogy ne tudják, hogy hol van a kamera, 
ezért van most csak a város bevezető útjai mellett feltüntetve. 
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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 


