
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. június 25-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 
 Dalnoki Brigitta művelődési referens 
 Ludányi Brigitta oktatási referens 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
              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 meghívóhoz képest a 10. 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: 
 
184/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. június 
25-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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag 
lemondásának elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a 
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társaság alapító okiratának módosításáról 
 

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

 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

3. Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 
4. Előterjesztés az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 

 Előadó a 3-4. napirendi pontnál: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

5. Előterjesztés a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról szóló megállapodás módosításáról 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

6. Előterjesztés a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 
megállapodásról 

 Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 

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

 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 
 Előterjesztő az 1-8. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

9. Előterjesztés föld- és közterület bérleti szerződéséről 
 Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

10. Egyebek  
 
 
N a p i r e n d : 
Z á r t  ü l é s : 
 
 

1. Előterjesztés Hatvan város nevének használatával kapcsolatos döntésről és 
székhelyhasználati nyilatkozatról 

 
2. Előterjesztés a „Hatvan város dala” pályázat elbírálására 

 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tag 
lemondásának elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag választásáról, továbbá a 
társaság alapító okiratának módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András 
A Média-Hatvan Kft.-ben szükségessé vált a felügyelőbizottság tagi tisztség tekintetében 
előterjesztést készíteni, tekintettel arra, hogy Szalánczi Zoltán 2012. június 18-án e tisztségéről 
lemondott. Még két tagja van a felügyelőbizottságnak, Tompa Z. Mihály, illetőleg Hényel István. 
Három tagú a felügyelőbizottság, egy tagot szükséges választani. A vonatkozó jogszabály értelmében 
döntést kell hozni az alapítónak, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló testületnek Szalánczi Zoltán 
lemondásának elfogadásáról, és új felügyelőbizottsági tagot kell választani. Az előzetes javaslatok 
alapján Tóth Zsolt Ágoston személyére esett a választás, mint javasolt személy, aki vállalná ezen 
tisztséget, ő jelenleg az Albert Schweitzer Kórházban dolgozik, középfokú általános érettségivel, 
illetve felsőfokú oxiológiai, tehát mentő szakápoló végzettséggel rendelkezik. Stabil munkaerő, 
2006-tól dolgozik a cégnél.  
 
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: 
 
 
185/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsági tag lemondásának elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag 
választásáról, továbbá a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Szalánczi Zoltán (an: Simkó Anna) 3000 Hatvan, Tüzér 
u. 6. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag e tisztségéről történő lemondó nyilatkozatát elfogadja.  
 
Határid ő: 2012. július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
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186/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsági tag lemondásának elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag 
választásáról, továbbá a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Tóth Zsolt Ágoston (an: Vásárhelyi Katalin) 3000 
Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. szám alatti lakost felügyelőbizottsági tagnak 2013. október 28. napjáig 
tartó határozott időtartamra megválasztja.  
 
Határid ő: 2012. július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
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: 
 
 
187/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsági tag lemondásának elfogadásáról, valamint új felügyelőbizottsági tag 
választásáról, továbbá a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság alapító okiratát a jelen határozat mellékletét 
képező alapító okiratot módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület az 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. július 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

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



 

  

5 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 
dr. Veres András  
Mint ismeretes, ebben az évben, 2012. január 20-án a képviselő-testület már hozott egy határozatot, 
amelyben tagi kölcsön nyújtását határozta el a Kft. részére. Speciális helyzete van a Kft.-nek, az 
alapító okirata a cégbírósági állapota rendben van, a pályázat benyújtásra került. Folyamatosan 
merülnek fel olyan költségek a pályázat elnyeréséig, a beruházás megkezdéséig. Az előző 
határozatban arról döntött a testület, hogy 2012. első hat hónapjára havi 1 millió Ft kölcsönt biztosít 
a cégnek, tekintettel arra, hogy az őrzés-védelmi feladatokat, illetőleg a pályázati projekthez 
kapcsolódó egyéb feladatokat finanszírozni tudja a cég. A cég egyéb üzleti tevékenységet nem 
folytat, tehát más bevétele nincsen. Nagyon fontos az őrzés-védelmi feladatoknál megemlíteni azt, 
hogy az állammal és az MNV Zrt.-vel megkötött vagyonkezelési szerződés alapján kötelezettséget 
vállalt a Kft. a vagyon megóvására, illetőleg e vonatkozásban komoly biztosítási összeget kell fizetni 
a Kft.-nek. Ahhoz, hogy a vagyonvédelem rendezésre tudjon kerülni, folyamatosan szükséges a tagi 
kölcsön nyújtása. Az előterjesztésben a következő hat hónapban, tehát december 31-ével bezáródóan 
történik a tagi kölcsön szerződés megkötése, természetesen havi ütemezéssel és szigorú 
elszámolással történik a pénz felhasználása. E tárgyban a testületnek dönteni kell, és fel kell 
hatalmazni a polgármester urat a kölcsönszerződés aláírásra. Ezt követően, ha a szerződést az 
ügyvezetővel megkötötte, a pénz átutalása akkor történhet meg.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Milyen stádiumban van a pályázat? 
 
dr. Veres András  
Két kormányhatározatot hoztak decemberben, mely szerint kiemelt projektként szerepel, illetőleg 
majd 600 oldalas pályázati dokumentáció készült, mely benyújtásra került, rendezésre kerültek azok 
a földhivatali, tulajdonjogi kérdések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a város részéről rendezésre 
kerüljenek, azok megtörténtek. Tudomásom szerint határidőben benyújtásra került minden, döntésre 
várunk.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azt még nem tudjuk, hogy mikor lesz döntés? 
 
dr. Veres András  
Konkrét dátumot nem tudok, de talán a közeljövőben. De eddig semmi olyan probléma nem merült 
fel, ami megakasztaná a folyamatot. Talán az a terv, hogy már ősszel megkezdődnének a 
munkálatok. A kitakarítás megtörtént, őrzés-védelem folyamatban van, most már az érdemi építési 
munkák kezdődhetnének. 
 
 
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: 
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188/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére 
2012. december 31. napjáig akként, hogy 2012. július hónaptól kezdődően, hat hónapon át, minden 
hónap 5. napjáig átutal a társaság bankszámlájára 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összeget tagi 
kölcsön jogcímén az őrzés-védelmi feladatok, valamint a Kárpád-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum projekthez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása céljából a jelen határozat mellékletében 
foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: A projekt kivitelezéshez elnyert pályázati összeg 
rendelkezésre állását követő 30. nap, de legkésőbb 2013. december 31. napja. 
 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a működési hiány terhére biztosított. 
 
A képviselő-testület a kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. június 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Dalnoki Brigitta m űvelődési referens 
A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megállapodását módosítani szükséges egyetlen 
pontban, tekintettel arra, hogy Nagykökényesen megszüntetik a közösségi házat, illetve a könyvtár 
intézményét. Ezért a Kistérségi Társulás magára vállalja azt a feladatot, hogy a közművelődési 
lehetőségeket biztosítja ezen a településen, mégpedig a Bródy Sándor Megyei Könyvtár 
mozgókönyvtár szolgáltatásának alapján, ezért a társulási megállapodásban Nagykökényes plusszban 
kerül be az eddigi települések mellett. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A mozgókönyvtár az olyan, mint régen volt, hogy autóval mennek körbe? 
 



 

  

7 

Dalnoki Brigitta m űvelődési referens 
Igen, felmérik az igényeket, amire szükség van, és azt biztosítják a településen. 
 
 
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: 
 
 
189/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulási 
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.) Társulási Megállapodásának 2012. július 1. napi 
hatállyal történő módosításához az alábbiak szerint hozzájárul: 
A Társulási Megállapodás „III. A Társulás részletes feladatai” című részének 7.9. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„7.9. Mozgókönyvtári szolgáltatás  
Mozgókönyvtári tevékenységet szolgáltatás vásárlással végzi a társulás. 
A mozgókönyvtári szolgáltatás feladatellátás tekintetében az ellátásban résztvevő települések a 
következőek: Csány, Heréd, Kerekharaszt, Petőfibánya, Nagykökényes.” 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti módosítással együtt elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, módosítással egységes szerkezetbe foglalt Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodását, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
Társulási Megállapodás aláírására, amennyiben azt a Társulási Tanács elfogadja. 

 
Határid ő: 2012. június 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Ludányi Brigitta oktatási referens 
Az iskolatej programban már egy tanévben részt vettünk, és a következő 2012/2013-as tanévben is 
folytatni kívánjuk az iskolatej programban való részvételt. Három árajánlatot kértünk be, és megint 
az Egertej ajánlata volt a legkedvezőbb. A három határozati javaslatban egyrészt a 2012/2013-as 
tanévben az iskolatej programban való részvétel szerepel 2012. szeptember 3-tól december 31-ig, 



 

  

8 

hiszen a költségvetési rendeletben így szerepel, mint finanszírozás. Az Egertej-jel történő szállítási 
szerződés megkötése is erre az időszakra vonatkozik, és amennyiben a költségvetésben elfogadja a 
képviselő-testület a 2013-as évre vonatkozóan a pénzügyi fedezetet, akkor pedig a szerződés 
meghosszabbításra kerül. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Meg kell még említeni, hogy a Katolikus Általános Iskola is kap tejet. 
 
 
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: 
 
190/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi óvoda-, iskolatej 
program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján 2012. szeptember 3-tól 
2012. december 31-ig terjedő időszakban Hatvan Város Önkormányzata, mint fenntartó részt vesz 
az iskolatej programban az általános iskolás gyermekekre (1-8. évfolyam) vonatkozóan. Az önrész 
és a támogatás előfinanszírozásához szükséges összeg Hatvan város 2012. évi költségvetéséről 
szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Iskolatej” költségsoron 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
191/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 



 

  

9 

 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
„Egertej” Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) 2012. szeptember 3-tól december 31-ig 
terjedő időszakra a 2012. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM 
rendelet alapján, a konkrét tanulói létszámadatok megállapítása után, hogy a határozat mellékletét 
képező szerződéstervezet szerint az Iskolatej Szállítási Szerződést írja alá. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. (a szerződés 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
192/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az iskolatej programban való részvétel folytatásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Amennyiben az iskolatej program a 2013. évben folytatódik, Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az „Egertej” Tejipari Kft.-vel kötött 
Iskolatej Szállítási Szerződés meghosszabbítására a 2012/2013. tanév végéig terjedő időszakra a 
gyerekek folyamatos iskolatejjel történő ellátása érdekében. A képviselő-testület felkéri Hatvan 
város polgármesterét, hogy a fennmaradó 2013. január 1-től 2013. június 15-ig terjedő időszakra 
vonatkozó önrész és előfinanszírozás Hatvan város 2013. évi költségvetési rendeletébe történő 
tervezéséről gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2012. december 31. (a szerződés meghosszabbítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-Újváros Plébánia támogatásáról szóló megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A korábban megkötött megállapodást célszerű módosítani az újhatvani templom homlokzat 
felújítására vonatkozóan, mivel korábban a képviselő-testület döntött arról, hogy 5 millió Ft vissza 
nem térítendő támogatást, valamint 5 millió Ft kamatmentes kölcsönt kap az egyház. Célszerű úgy 
módosítani a korábban megkötött támogatási megállapodást, hogy amennyiben nem költi rá a 10 
millió Ft-ot a homlokzat felújításra az egyház, úgy csak az 50%-át kapja meg a kivitelezési 
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költségnek vissza nem térítendő támogatásként, de legfeljebb 5 millió Ft lehet ez az összeg, tehát ha 
15 millió Ft-ot költ rá, akkor sem kap rá többet, csak a korábban megállapított 5 millió Ft-ot. Illetve a 
műszaki ellenőri feladatokat a hivatalon belül a Műszaki Iroda munkatársai fogják elvégezni és teljes 
jogkörrel eljárhatnak a műszaki ellenőrök. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az eredeti előterjesztést nem támogattam, viszont ezzel egyetértek, hogy ez a módosítás 
megtörténik, mert ez minőségben is garanciát jelent. Szerintem fontos, hogy legyen egy szép 
templom. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Miért nem támogattad akkor? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ebbe nem szeretnék belemenni, akkor ezt elmondtam, de elvi problémáim voltak. Egyébként ha már 
nálam van a szó, elmondanám, hogy a parókia is szörnyű állapotban van. Illetve maga a 
Polgármesteri Hivatal épülete is. Az ablakok tönkre fognak menni, mert festék nincs rajta.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Lesz egy KEOP-os pályázat beadva, amivel ki lesznek cserélve az ablakok. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De legalább le kellene festeni, mert a következő télen teljesen tönkre mennek. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Akkor meg azt mondják, hogy már megint magukra költötték a pénzt. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igaz, de a hülyeség mindig felüti a fejét, de amink van, azt meg kellene óvni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
193/2012. (VI. 25.) 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 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvan-Újváros Plébánia (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2a.) között 2012. április 
10-én kötött pénzeszköz átadásról szóló megállapodást a jelen határozat mellékletét képező 
szerződés alapján módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodást módosító okirat aláírására. 
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Határid ő: 2012. július 10. (a megállapodás módosítás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A költségeket az ingatlan tulajdonosnak kell a belterületbe vonásnál állnia, és az önkormányzat 
tulajdonába átkerülnek a közművek, az út. Ez egyébként azért van, mert mindenki jönne az 
önkormányzathoz ilyen kéréssel és nem tudná az önkormányzat ezeket teljesíteni. 
 
 
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: 
 
194/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 0254/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását 
megelőzően kötendő megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy megállapodást kössön a hatvani 0254/7 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását 
kérelmező tulajdonosával Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával 
megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó 
szabályairól szóló 4. §-ban foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan 
tulajdonosa saját költségén vállalja a hatályos szabályozási tervben kijelölt földrészlet ellátását 
biztosító közút kiépítését, a közműhálózat-fejlesztését, valamint a környezetvédelmi és egyéb 
szükséges beruházások létesítését. 
 
Határid ő: 2012. július 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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7. 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 
Az elsődleges oka a rendeletmódosításnak az, hogy a kiemelt időszakokban rendezvények esetén 
magas volt az eddig megállapított használati díj, és azt tapasztaltuk, hogy az árusok nem igazán 
látogatják ezeket a rendezvényeket. Éppen azért, hogy bőséggel lehessen választani és minél több 
árus és szolgáltató jöjjön ide árusítani, ezért javasoljuk, hogy csökkentésre kerüljenek a közterület-
használati díjak a kiemelt időszakban. Ez azt jelenti, hogy az alapdíjat is csökkentetjük. Korábban az 
volt, hogy a 25%-át kellett fizetni, és ha többnapos volt a rendezvény akkor 50-65%-ot kellett. 
Egységesen 75 %-ot kellene fizetni, de az alapdíjat csökkentettük, és annak a 75%-át kell fizetni. Ha 
a korábbi díjakat nézzük, akkor annak a 65 %-a lett az alapdíj, és annak az 50 %-ával kell számolni. 
Tehát jelentősen csökkenésről van szó. A másik pedig, hogy a Népkert használati díja úgy volt eddig 
a rendeletben, hogy mint fesztivál központ rendezvényekre 500 ezer Ft-ért lehetett használatba venni. 
Ez megint olyan magas volt, hogy ezért a cirkuszok már rendszeresen a Tesco területére kötik a 
szerződését. Ezt a területet most sávosan felosztottuk, hogy lehessen választani nagyságtól függően, 
és nagyságtól függően emelkedik a díjtétel. Egy-két technikai dolog van még benne, hogy az 
engedélyezési eljárás során az ügyfélszolgálaton kell beadni a kérelmet, aki egyeztet a rendezvény 
szervezőjével, egyéb esetben pedig a Műszaki Irodával.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A rendelet módosítás 1. §.-ának (3) bekezdésének utolsó sora szerint: „a  Polgármesteri Hivatal 
Műszaki és Városfejlesztési Irodája, illetve az önkormányzati rendezvények esetében a rendező 
javaslatát, szakvéleményét”. Ezt most úgy értsem, hogy a rendezőnek van szakvéleménye? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Véleménye van, illetve a Műszaki Irodának szakvéleménye. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt javaslom mondatszerkezetileg helyretenni. De ha úgy gondoljátok, hogy marad, nekem az is jó.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Tesco-nál a bolhapiac megszűnt? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Igen, megszűnt. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
És a cirkusszal mi a helyzet? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Úgy van a helyi építési szabályozásban, illetve a rendeletben, hogy egy évben összesen egy hónapot 
tehet ki az az időszak, amikor valamilyen árusítás, sátor, stb. kerül a Tesco területére. Ezt elküldtük a 
Tesco Global Zrt. központi irodájának, felhívtuk a figyelmet, hogy a 30 napot nem haladhatja meg. 
Azért is érveltünk ezzel, mert már idén kimerítette ezt a 30 napot. Hatósági úton köteleztük és 
határozatot hoztunk, ezt megtiltottuk, mivel, hogy nem is rendelkezett engedéllyel a piacra. A piacra 
a jegyzőnek engedélyt kell adni. 
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Én abban bízom, hogy mivel a 30 napot már kimerítették, és a cirkusz tavasszal és ősszel szokott 
jönni, remélem, hogy legközelebb a Népkertben lesz. 
 
 
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: 
 
 
195/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ennek az előterjesztésnek a lényege, hogy a jelenlegi Intézmény-felügyeleti Iroda mint szervezeti 
egység, Intézmény-felügyeleti Osztály néven a Jegyzői Irodába integrálódik. Egy irodával kevesebb 
lenne a Polgármesteri Hivatalban és a Jegyzői Iroda a jelenlegi Törvényességi és Ellenőrzési Osztály 
mellett egy Intézmény-felügyeleti Osztállyal bővül. Ennek a változtatásnak az indokát a következők 
adják. Az elfogadott köznevelési törvény értelmében következő év január elsejétől az általános 
iskolák és középiskolák állami irányítás alá kerülnek, az önkormányzatoknak az intézmények dologi 
működtetése marad a hatáskörében. Tehát jelentős tanügyi igazgatási, közoktatási feladat csökkenés 
várható ezen a téren. A másik indoka, hogy látjuk azt, hogy a Polgármesteri Kabinet feladatköre 
hogyan alakul. Tehát a rendezvényszervezés mellett a Polgármesteri Kabinet felelős a társadalmi 
kapcsolatok és a civilekkel való kapcsolattartásért, illetve a rendezvényekhez nagyban kapcsolódóan 
az ifjúsági és sportigazgatási feladatok igazgatási része az újonnan létrejövő osztály feladatköre 
marad, a Polgármesteri Kabineté pedig ezek szervezése. Nyilvánvaló, hogy a két egység között a 
szoros együttműködés ezután is indokolt lesz. Két munkatárs már elment erről az irodáról, tehát 
jelenleg az irodavezetővel és az ügykezelővel együtt 4 fős a szervezeti egység, tehát nem teszi 
indokolttá az irodaként való fenntartását a szervezeti egységnek, szembeállítva a Hatósági Iroda 60 
fős létszámával. A testület még nem döntött, mert ez egy másik előterjesztés, de az irodavezető 
személyében is előreláthatólag változás fog bekövetkezni, az új szervezeti egység vezetőjét már nem 
irodavezetőként, hanem osztályvezetőként neveznénk ki. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
196/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Intézmény-

felügyeleti Irodáját 2012. június 30. napjával megszünteti és 2012. július 1. napjától kezdődően 
új szervezeti egységként Intézmény-felügyeleti Osztályt hoz létre a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Irodáján belül.  
Az Intézmény-felügyeleti Iroda megszüntetése és az új osztály létrehozása miatt a 
Polgármesteri Hivatal belső működési szabályzatát, a Jegyzői Iroda és a Polgármesteri Kabinet 
ügyrendjét módosítani kell. 

 
2. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítését bemutató ábrát 2012. 

július 1-jétől kezdődő hatállyal a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. július 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés föld- és közterület bérleti szerződéséről 
 
Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A volt autóbusz-pályaudvar mellett lévő fagyizóról van szó, ami 14 m2 nagyságú. 12 m2 a volt 
autóbusz-pályaudvar területén helyezkedik el, 2 m2 nagyságú terület pedig a közterületen. A 
felépítmény tulajdonosa jelenleg semmilyen jogcímmel nem rendelkezik, hogy ott a fagyizó épülete 
állhasson, ezért szeretnénk most vele egy szerződést kötni, amiben olyan kikötések vannak, hogy 
amennyiben az önkormányzatnak a Kossuth tér felújításához szüksége van a területre, akkor 60 
napon belül, kártalanítás igénybejelentése nélkül a felépítményt és tartozékait el kell bontania.  
 
Roked Antal bizottsági tag 
A régi buszmegálló épületével kapcsolatban van már valamiféle elképzelés? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A főépülettel kapcsolatosan, ami első ütemben épült meg, az az elképzelés, hogy megmaradhatna. 
Úgy néz ki, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részéről is van hozzájárulás, hogy minimális 
ráfordítással hasznosítható lehetne az épület. Ami később toldalékként került hozzáépítésre, az 
mindenképpen lebontásra kerülne. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Annyira csúnya. Csak el kellene bontani. Szörnyűséges, a főtér csúfsága. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Majd kiderül mi lesz vele. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Ha arra készülünk, hogy ha a Kossuth tér felújításra kerül, akkor jelen pillanatban a rendezési terv 
szerint, a Kossuth téren nincsen kijelölve építési hely. Ha azt az épületet elbontjuk, akkor máshová 
egy büfét, vagy ami a pályázatban támogatható részt képezhetne, pl. művészkávézót, épületet nem 
fog tudni az önkormányzat megépíteni, mert a rendezési tervünkben nincs építési hely kijelölve. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Bővíteni lehet? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nem lehet. Az a lehetőség van, hogy a buszpályaudvart, mint meglévő építményt, minimális 
kivitelezési munkákkal felújítaná az önkormányzat. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Meg lehet azt csinálni úgy, hogy senki rá sem ismer. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Dörgő Erzsébetnek az az álláspontja, hogy a teret egészen a templomtól a kastélyig teljesen 
átláthatóvá kell tenni. Semmiféle épület nem maradhat. 
 
 
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: 
 
197/2012. (VI. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Schósz 
Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető előterjesztésében megtárgyalta a föld- és 
közterület bérleti szerződéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 17. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, 
hogy a hatvani 5226 hrsz.-ú földrészletből 13,3 m2 nagyságú területet és a hatvani 5227/1 hrsz.-ú 
közterületből 2 m² nagyságú területet Bakos Attila egyéni vállalkozó (3000 Hatvan, Széchenyi u. 
22.) részére bérbe adja jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján. 
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A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. július 10. (a bérleti szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Egyebek  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz illemhely a városban? Ugyanis nagyon sok panasz van 
emiatt a városban. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, kellene ez ügyben intézkedni. Legalább táblát kellene kitenni, mert a piacon van WC, de akkor 
az ne zárjon be. Nyilván ez többlet forrást igényel, de ott legalább megvan. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Volt már ezzel kapcsolatban megbeszélés, de sajnos az lett a végeredmény, hogy gazdaságosan nem 
lehet működtetni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Vagy a régi buszmegálló helyén is van WC, ami működött. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, csak a téli energia költséget is számításba kell venni. 
 
 
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 


