
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. július 11-én a Városháza emeleti kistermében 930órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
            Papp István bizottsági elnök-helyettes (késve érkezett) 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan van távol: 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
214/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. július 
11-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 az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére kölcsön nyújtásáról 
Előadó: dr. Veres András  

 
2. Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvételével 

kapcsolatos döntésekről 
Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Szilágyiné Nagy Katalin osztályvezető 

 
4. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
5. Előterjesztés a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények vagyonkezelésbe adására 
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Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

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

1. Előterjesztés Hatvan város nevének használatával kapcsolatos döntésről 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére kölcsön nyújtásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy a kórház szeretne pályázni, de a tervezési díjra nincs pénzük. Ezt 
a 10 millió Ft-ot adja kölcsön az önkormányzat a kórháznak. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
215/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére kölcsön 
nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16., cg.száma: 10-09-031298) részére 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió 
forint összegű kölcsönt nyújt az épületenergetikai fejlesztések című pályázat benyújtásához és a 
kórház épületének külső felújításához kapcsolódó – az épület energetikai auditjának elvégzése, 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, műszaki dokumentáció előkésztése – pályázati 
dokumentáció előkészítéséhez. 

 
A kölcsön visszafizetésének határideje: a támogatás rendelkezésre állását követő 60 nap, de 
legkésőbb 2013. december 31. napja. 
 
A kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a működési hiány terhére rendelkezésre áll. 



 

  

3 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Szilágyiné Nagy Katalin intézmény-felügyeleti osztályvezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Úgy tudom, hogy amiatt kell módosítani, mert bővítették az alapterületet. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
216/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 158/2012. (III. 29.) sz. határozatát hatályon 
kívül helyezi és a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) alapító okiratának 
2012. április 1-jén kelt módosító okiratát visszavonja. 
 
Határid ő: azonnal 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 
217/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Varázskapu Óvoda alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott  alapító okiratát 
2012. július 12. hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
    1. Az alapító okirat 2.6. pontja a  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
   
    „2.6. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
  A rendelkezésre bocsátott ingatlan- és ingóvagyon Hatvan Város Önkormányzatának  
  tulajdona. 
 
  Hatvan, Jókai utca 9.:   2213 hrsz. telek:  2266 m2 

       beépített alapterület:  529 m2  
       hasznos alapterület:  450 m2 

       csoportszobák száma:  3 
       melegítőkonyha”  
 
  2.  Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
  „7. Záró rendelkezés: 
 
        Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
 
       Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 270/2011. (V. 26.) számú határozatával 

 jóváhagyott, a …...../2012. (    ) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító 
 okirat 2012. július 12. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2012. július 12 . (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átvételével 
kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Szilágyiné Nagy Katalin intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az eredetileg kiküldött előterjesztéshez képest változás történt, mely változásokat irodavezető úr 
fogja elmondani. 
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dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető  
A változás az alapító okiratot érinti, amire a kincstárból érkezett a javaslat, amely szerint a 6. 
pontban azt, hogy önálló jogi személy, nem kell feltüntetni. Kiegészítette a 10. pontot, mely szerint a 
munkáltatói jogokat a képviselő-testület megbízásából a polgármester gyakorolja. A 11. pontban ki 
kellett írni a törvény teljes meghatározását. A 17. pontban pedig az a módosítás, hogy a hatályba 
lépés, nem a döntés időpontja, hanem a nyilvántartásba vétel dátuma. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
218/2012. (VII. 11.) 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 átvételével kapcsolatos döntésekről 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.) 2012. január 1. napjával 
hatályba lépett alapító okiratát 2012. július 31. napi hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okiratnak az alábbi preambulum része törlésre kerül: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § -a alapján, figyelemmel a megyei 
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.07.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés d) pontjára, a Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
– az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével –  az alábbi alapító okiratot adom 
ki:” 
 
2. Az alapító okirat 2.b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.b) A költségvetési szerv telephelye: 
 
       3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2., Kodály Zoltán Általános Iskola 
       3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17., Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
       3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8., Szent István Általános Iskola” 
 
3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„3.  Az irányító szerv neve, székhelye: 
 
      Hatvan Város Önkormányzata 
      3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 
 
4. Az alapító okiratnak az alábbi 4. pontja törlésre kerül, és az eredeti 5-17. pontok számozása 4-16. 
pontra módosul. 
 
5. Az alapító okirat új 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 
    Önálló jogi személy 
 
Költségvetését évente a fenntartó állapítja meg. 

Besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdálkodását bonyolító szervezet: Hatvan Város Polgármesteri Hivatala 
  3000 Hatvan, Kossuth tér 2.” 

 
6. Az alapító okirat új 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 
Az intézmény élén igazgató áll, aki magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az igazgatót a 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás kereteiben Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg.” 

 
 
7. Az alapító okirat új 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 400 fő” 
 
 
8. Az alapító okirat új 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„14. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

 
„Az intézmény saját ingatlannal nem rendelkezik. Külön megállapodás alapján a feladatok 
ellátására az intézmény rendelkezésére – használatára – áll a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező, az intézmény részére ingyenes használatba adott: 

a) Ingatlan vagyon: 
- a 2755 helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.) 1.350 m2 

osztatlan területű ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel, 
 

     - az 5109/2  helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)  3*20   
m2 területű ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel. 

 
     - a 2601 helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 2*16 m2 és 

1*54 m2 területű ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel. 
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- a 2869  helyrajzi számon lévő (természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) 1*46 m2 és 1*48 

m2 területű ingatlan a rajta lévő épületegyüttessel. 
 

b) Ingó vagyon: 
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori 
vagyonmérleg tartalmazza.” 

 
 
9. Az alapító okirat új 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„15. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog: 
 

A közoktatási intézmény jogosultsága a vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára terjed ki 
Hatvan Város Önkormányzata vagyongazdálkodásáról szóló rendelete alapján.” 
 

 
10. Az alapító okirat záró rendelkezésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„17. Záró rendelkezések: 
 
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációját képezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2012. (VII. 11.) sz. határozatával hagyta 
jóvá, ezzel egyidejűleg Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
közigazgatási és igazságügyi minisztérium által a jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Határid ő: 2012. július 31. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
219/2012. (VII. 11.) 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 átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) a jelen határozat mellékletét 
képező költségvetés tervezetet 2012. augusztus 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a 2011. év tényadatai alapján elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. július 31. (az előirányzatok betervezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
220/2012. (VII. 11.) 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 átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény jelenlegi igazgatójának megbízását 2012. július 31. napjával 
visszavonja. 
 
Határid ő: 2012. július 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
221/2012. (VII. 11.) 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 átvételével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 36.) magasabb vezetői, igazgatói megbízásának ellátására pályázatot ír ki, és egyben 
felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
Határid ő: 2012. július 13. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
222/2012. (VII. 11.) 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 átvételével kapcsolatos döntésekről 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.) igazgatói (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátásával 2012. július 31. napjától az intézmény vezetésére kiírt pályázati 
eljárás eredményes lezárásáig Hargitai Gézát bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a I fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye: 216.905,- Ft 
- további szakképesítés (Kjt. 66. § (4) bek.): 15.183,- Ft  
- összesen: 232.088,- Ft 
- összesen kerekítve: 232.000,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetményrész 91.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (230%): 46.000,- Ft 
- mindösszesen: 369.900,- Ft 
Az összeg az intézmény saját költségvetésében rendelkezésre áll 
 
Határid ő: 2012. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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223/2012. (VII. 11.) 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 átvételével kapcsolatos döntésekről 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 alapító okiratának elfogadásáról szóló 350/2012. (V. 31.) számú 
határozatát, valamint az ezt módosító 389/2012. (VI. 28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A 
képviselő-testület a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. június 
30-án kelt, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által kiadott alapító okiratát 2012. 
július 31. hatállyal visszavonja. 
 
Határid ő: 2012. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Jogértelmezés miatt van szükség a rendelet módosítására, illetve a korábbi képviselő-testületi ülésen 
módosított névhasználati rendelet módosításai is átvezetésre kerülnek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
224/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 
szóló 26/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
 
 
 
 
5. napirend 
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Előterjesztés a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények vagyonkezelésbe adására 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Az önkormányzatnak 2012. július 15-ig van lehetősége arra, hogy szolgáltatót válasszon, és vele a 
viziközmű üzemeltetésére vonatkozóan vagyonkezelői vagy bérleti üzemeltetési szerződést kössön. 
Ezen dátumot követően a Magyar Állam nevében eljáró hivatal jelöli ki a szolgáltatót. Szakvélemény 
készítésére megbízta az önkormányzat a Jogszolgáltató Kft.-t, hogy véleményezze a három ajánlatot, 
amelyek a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től, az Ökovíz Kft.-től és a DMRV Zrt.-től érkeztek. Azt 
javasolják, hogy az Ökovíz Kft.-vel kötessék meg a szerződés, melynek hatályba lépése a Heves 
Megyei Vízművel megkötött üzemeltetési szerződések megszűnéséhez, illetve az önkormányzat 
tulajdonszerzéséhez kötött. Ezzel kapcsolatban van 6 határozati javaslat, amely ezt a folyamatot 
vezeti végig. 
 

(Papp István képviselő bejött az ülésterembe, jelenlévő bizottsági tagok száma:4). 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Hatvan városában a víziközművek tulajdona úgy néz ki, hogy az ivóvíz hálózat tulajdoni jogával az 
önkormányzat nem rendelkezik. Az ivóvízhálózat tulajdonjoga,-ma már nem ismert körülmények 
között-, 1994-ben apportként bekerült a Heves Megyei Vízmű Zrt.-be. Az önkormányzatnak jelenleg 
22 millió Ft-os névértékű részvénye van, ez a társaságban 5,4 %-os szavazati arányt testesít meg. 
Tehát ez a Heves Megyei Vízmű ellátási területén belül, Hatvan város nagyságához, 
lakosságszámához viszonyítva igen alacsony. A másik gond a Heves Megyei Vízművel az volt, hogy 
a Hatvan és térségében lévő viszonylag jó állapotban lévő vizilétesítményeknek a működtetésével 
finanszírozta a nagyon rossz állapotban lévő Eger és térségében lévő hálózatokat. Az új víziközmű 
szolgáltatásról szóló törvény értelmében az önkormányzat jóhiszemű várományosa az ivóvízhálózat 
vagyonnak, mert azt mondja a törvény, hogy ami nem önkormányzati vagy állami tulajdonban van, 
annak a megfelelő vagyonértékelési eljárás lefolytatása után, meghatározott határidőig oda kell 
vissza kerülnie. Tehát vagy megállapodunk a Heves Megyei Vízművel, vagy végső soron kisajátítás 
fog bekövetkezni. A törvény lehetőséget ad arra, hogy július 15-ig leszerződjünk valakivel, és akkor 
mi mondjuk meg, hogy kivel, mi választjuk ki, a feltételeket pályáztatás nélkül mi szabjuk meg. 
Azonban ennek a határidőnek a leteltét követően a Magyar Állam nevében eljáró energiahivatal fogja 
ezeket a szolgáltatókat adott területre kijelölni, így az önkormányzat mozgástere leszűkül. Két olyan 
kritérium van, ami az önkormányzatnak ezt a könnyített és viszonylag szabadabb mozgásteret 
biztosítja, mégpedig az, hogy az önkormányzatnak tulajdonrészesedéssel kell rendelkeznie a 
szolgáltató cégben, illetve a cégnek 2014. év végére a 150 ezer felhasználói egyenértéket el kell 
érnie. Ez lakossági felhasználóknál bekötési pont, ipari felhasználóknál az elfogyasztott 
vízmennyiség tekintetében számolják. Felkértünk egy szakértő társaságot arra, hogy az általunk 
felkért szolgáltatók ajánlatait, az önkormányzat vagyonát képező elemeket, illetve a vízműnél lévő 
vagyonelemeket, azoknak az elhasználódottságát, könyv szerinti értékét, a vagyonelemeknek az 
összetételét megvizsgálja, és tegyen javaslatot arra, hogy az önkormányzatnak mi lenne jó. Ez a 
társaság letette a véleményét, az Ökovíz Kft.-vel való szolgáltatás ellátást látnák a legjobbnak, 
méghozzá úgy, hogy az önkormányzat tulajdoni részesedést szerez 100 ezer Ft-os törzsbetét 
megvásárlásával a társaságban, azonban a társaság tagjai kötnek egy szindikátusi szerződést, ami egy 
polgárjogi szerződés, hogy a cégek működésére vonatkozó szabályoktól eltérnek, és nem a cégbe 
befizetett törzstőke arányában, hanem a laksosságszám arányában gyakorolhatják a tagok a szavazati 
jogaikat, illetőleg önálló üzemegységként működik majd a területileg egybetartozó térség. Hatvan 
esetében jelenleg Hatvan, de egyéb településekkel is tárgyalásokba kezdtek, tehát akár az egész 
kistérség is szóba jöhet. A Heves Megyei Vízművel kötött szerződéssel ellentétben a szindikátusi 
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szerződés arról is szól, hogy az itt képződött anyagi javakat, ami a Vízmű üzemeltetéséből ered, 
egyértelműen visszateszik erre az üzemeltetési egységre. A törvény értelmében három fajta 
szerződéses konstrukcióban lehet megállapodni, amiből nálunk két konstrukció él. Az egyik a  
vagyonkezelési szerződés, a másik pedig a bérleti üzemeltetési szerződés. A kettő között nagyon sok 
egyéb ismérv mellett, abban van különbség, hogy vagyonkezelési szerződésnél a vagyonkezelőnél 
kell az értékcsökkenési alapot képezni, illetve a visszapótlási kötelezettséget teljesíteni, bérleti 
szerződés esetében ez a kötelezettség a tulajdonost terheli. A szakértői vélemény a vagyonkezelési 
szerződés mellett tette le a voksát, azzal, hogy tovább vizsgálandó, hiszen van egy viszonylag 
értéktelen – de még ezt sem mondjuk ki, hiszen nem történt meg a vagyonértékelés – nem a mi 
tulajdonunkban lévő ivóvízközmű vagyon, illetve van a mi tulajdonunkban lévő, újonnan megépült 
szennyvízközmű vagyon, erre a tapasztalat szerint hosszú évekig nem kell költeni különösebb 
mértékben, tehát az elhasználódottsága még nem fog jelentkezni. Úgyhogy a határozati javaslat úgy 
szól, hogy a polgármester végső soron a vagyonkezelés helyett, amennyiben az az önkormányzat 
számára összességében előnyösebb, bérleti üzemeltetési szerződési konstrukcióra is leszerződhet. 
Azonban nagyon rövid idő állt a rendelkezésre ennek a hatalmas anyagnak az elkészítésére, 
átgondolására, ezért írtuk így bele, hogy még legyen pár nap, amikor át tudjuk gondolni a 
lehetőségeket. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
 A dolgozókkal mi lesz? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nyilvánvaló, hogy jól felfogott érdeke az új üzemeltető cégnek, hogy átvegye a dolgozókat, mert egy 
új gárdával ide nem vonulhat fel, mert azt sem fogják tudni, hogy mi hol van. 
Még el szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom a bizottságokat és a képviselő-testületet is, hogy 
nem állt rendelkezésre elég idő ezt az anyagot áttekinteni, de nagyon szoros határidőkkel dolgoztunk, 
és nekünk sem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt az anyagot nagyon alaposan áttekintve 
kidolgozzuk. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
225/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények 
vagyonkezelésbe adására szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.vel (3300 Eger 
Hadnagy u. 2.) ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetése tárgyában megkötött valamennyi 
szerződését közös megegyezéssel 2012. december 31. napjával megszünteti. Közös megegyezés 
hiányában az ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetése tárgyában megkötött valamennyi szerződését 
2013. december 31. napjára a szerződésekben meghatározott felmondási határidő közbeiktatásával 
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felmondja. 

 

Határid ő: 2012. december 31. (közös megegyezéssel való megszüntetésre és a felmondási jog 
gyakorlására)  

Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
226/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények 
vagyonkezelésbe adására szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. július 13-án az 
ÖKOVÍZ Kft-be (székhelye: 2700 Cegléd Pesti út 65., cégjegyzékszáma: 13-09-086647 képviseli: 
Varjú Tamás ügyvezető) tagként, 100.000,- Ft névértékű törzsbetét megfizetése mellett belép és a 
100.000,- Ft összeget egy összegben, a társasági szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg 
készpénzben megfizet. 

Határid ő: 2012. július 13. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
227/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények 
vagyonkezelésbe adására szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 2012. július 13-án, a régi és az egyidejűleg 
belépő tagokkal megköti az ÖKOVÍZ Kft. (székhelye: 2700 Cegléd Pesti út 65., cégjegyzékszáma: 
13-09-086647 képviseli: Varjú Tamás ügyvezető) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új 
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társasági szerződését. 

Határidő: 2012. július 13. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
228/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények 
vagyonkezelésbe adására szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazást ad az ÖKOVÍZ Kft. 
(székhelye: 2700 Cegléd Pesti út 65., cégjegyzékszáma: 13-09-086647 képviseli: Varjú Tamás 
ügyvezető) jogi képviselőjének, hogy a Cégbíróság előtt a változásbejegyzési eljárásban eljárjon, 
Hatvan Város Önkormányzatát tulajdonosként bejegyeztesse. 

Határid ő: 2012. július 13. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
229/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények 
vagyonkezelésbe adására szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a régi és az egyidejűleg 
belépő tagokkal, valamint az ÖKOVÍZ Kft-vel (székhelye: 2700 Cegléd Pesti út 65., 
cégjegyzékszáma: 13-09-086647 képviseli: Varjú Tamás ügyvezető) szindikátusi szerződést köt a 
jelen határozat mellékletét képező  szindikátusi szerződés tervezete szerinti tartalommal, azzal, 
hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a többi szerződő féllel a szerződéses okirat 
végleges szövegének kialakítását követően azt aláírja, valamint a Képviselő-testület elé terjessze 
utólagos jóváhagyás végett.  
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Határid ő: 2012.július 14. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
230/2012. (VII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén lévő víziközmű létesítmények 
vagyonkezelésbe adására szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÖKOVÍZ Kft-vel 
(székhelye: 2700 Cegléd Pesti út 65., cégjegyzékszáma: 13-09-086647 képviseli: Varjú Tamás 
ügyvezető) üzemeltetésre vonatkozó (vagyonkezelési vagy –amennyiben az az önkormányzat 
számára előnyösebb- bérleti-üzemeltetési) szerződést köt a jelen határozat mellékletét képező  
vagyonkezelési szerződés tervezete szerinti tartalommal, azzal, hogy felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a  másik szerződő féllel a szerződéses okirat végleges szövegének kialakítását 
követően azt aláírja, valamint a Képviselő-testület elé terjessze utólagos jóváhagyás végett.  

Határid ő: 2012. július 14. (aláírásra) 
  2012. augusztus 30. (utólagos jóváhagyásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere. 
 
 
 
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. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


