
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. augusztus 27-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  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Kövérné dr. Tóth Melinda előkészítésben közreműködő 
 dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan van távol: 
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
232/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. 
augusztus 27-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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tevékenységének, 
telephelyeinek és alapító okiratának módosításáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház alapító okiratának módosításáról 

 
3. Előterjesztés a hatvani 893/37. hrsz. alatt felvett ingatlannak a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő bérbeadásáról 
 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András 
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4. Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és 
új közszolgáltatási szerződés megkötésére 

 
5. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és Energia Operatív 

Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás 
elfogadása tárgyában 

 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

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

 Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 

7. Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

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

 
9. Előterjesztés viziközmű szolgáltatóval történő szerződés megkötésének utólagos 

jóváhagyásáról 
 Előadó a 7-9. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

10. Előterjesztés a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 
 

11. Előterjesztés a Magyar Közút Kht.-val megkötött együttműködési megállapodás 
módosításának kezdeményezéséről  

 
12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője, Dán 

Gyula által benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről 
 

13. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó a 10-13. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

irodavezető  
 

14. Előterjesztés felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új 
önkormányzati rendelet alkotásáról 

 
15. Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozat 

 
16. Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

17. Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
18. Előterjesztés közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 

35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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19. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Zagyvaszántó Község Önkormányzata között 
létrejövő megállapodás az általános iskolai tanulók befogadásáról 

 
21. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő az 1-22. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó a 14-22. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

22. 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 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tevékenységének, 
telephelyeinek és alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28-án meghozott képviselő-testületi 
határozatában akként döntött, hogy amennyiben a jelenlegi közszolgáltatóval a közszolgáltatási 
szerződés megszűnik a hulladék gyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására, úgy abban az esetben a 
jövőben a Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel, saját tulajdonú gazdasági 
társaságával látná el ezt a tevékenységet. Ahhoz, hogy a Zrt. ezen tevékenységet meg tudja kezdeni, 
szükséges különböző tevékenységi köröknek, illetve a telephelynek az alapító okiratban történő 
feltüntetése. A Zrt. tevékenységei között már jelenleg is szerepel a nem veszélyes hulladék gyűjtése, 
kezelése, ártalmatlanítása, illetve a szennyeződésmentesítés, és egyéb hulladékkezelés. Azonban 
szükséges még feltüntetni tevékenységek között a közúti áruszállítást és telephelyként, a Hatvan, 
Tarjáni út 3. szám alatti ingatlant.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha jól tudom a Hatvan, Tarjáni út 3. szám alatti ingatlan jelenleg a Bio-Pannónia tulajdonában van. 
Hogy kerül ez a mi tulajdonunkba? 
 
dr. Kovács Éva 
Tudomásom szerint a Bio-Pannónia Kft. bérli ezt területet. A Városgazdálkodási Zrt. pedig bérleti 
szerződés keretében kívánja használni a területet. A Zrt. ezzel kapcsolatban már előzetes 
tárgyalásokat folytatott.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
233/2012. (VII. 11.) 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. tevékenységének, telephelyeinek és 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 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 okiratában 
feltüntetésre kerüljön az alábbi közhasznú tevékenység: 
49.41 Közúti áruszállítás. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 29. (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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
234/2012. (VII. 11.) 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. tevékenységének, telephelyeinek és 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 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 okiratában 
feltüntetésre kerüljön az alábbi telephely: 
3000 Hatvan, Tarjáni út 3. szám (0378/2 hrsz.). 
 
Határid ő: 2012. szeptember 29. (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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
235/2012. (VII. 11.) 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. tevékenységének, telephelyeinek és alapító okiratának 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., a továbbiakban: 
gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

- az alapító okirat 1.3 és 4.1 pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

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. 
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, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 17. 
3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/A 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 
3000 Hatvan, Tarjáni út 3. szám (0378/2 hrsz.) 
 
4.1. A társaság közhasznú célszerinti tevékenységi körei: 
 
A társaság közhasznú főtevékenysége: 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti 
szolgáltatás 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 
01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
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01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
01.27 Italgyártási növény termesztése 
01.29 Egyéb évelő növény termesztése 
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11 Út, autópálya építése 
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.91 Vízi létesítmény építése 
43.11 Bontás 
43.12 Építési terület előkészítése 
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 Vakolás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.34 Festés, üvegezés 
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30 Kempingszolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás  
56.21 Rendezvényi étkeztetés  
56.29 Egyéb vendéglátás  
56.30 Italszolgáltatás  
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 
81.30 Zöldterület-kezelés 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
49.41 Közúti áruszállítás 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 

tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító 
okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármestert az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2012. szeptember 29. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Kovács Éva 
A Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasházban az önkormányzat tulajdonában van 3 ingatlan. A 
testület korábbi döntése alapján lebontásra került az ún. műhely művelési ágú ingatlan. Erre 
tekintettel a tulajdoni arányokat szükséges módosítani a kialakult tényleges állapotnak megfelelően. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
236/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti 
társasház alapító okiratának – jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti – módosítását 
115/277-ed közös tulajdoni hányadú szavazatával támogatja. 
 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező, 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti 
társasház alapító okiratát módosító okiratot elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert a 
társasházi alapító okiratot módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 29. (okiratok Földhivatalhoz történő benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a hatvani 893/37. hrsz. alatt felvett ingatlannak a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő bérbeadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata korábbi testületi határozatában akként döntött, hogy megvásárolja a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő Hatvan, Szepes 
Béla u. 2. szám alatti ingatlant. A Hatvani Körzeti Földhivatal június 6-án bejegyezte az ingatlan 
nyilvántartásba Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonjogát, azonban ezt az ingatlant továbbra is 
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a Zrt. használja, hiszen itt van a székhelye. Tulajdonjog jogcímén ezt az ingatlant már nem tudja 
használni, mivel Hatvan Város Önkormányzata lett a tulajdonos. Ezért elengedhetetlen bérleti 
szerződés megkötése, melyben az önkormányzat a saját tulajdonú cége részére bérbe adja az 
ingatlant. Egy határozati javaslat van, mely szerint 2012. június 6. napjától kezdődően 2014. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra az önkormányzat bérbe adja a Zrt. részére a Szepes 
B. u. 2. szám alatti ingatlant 36.200 Ft+ÁFA bérleti díj ellenében.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Kérdésem, hogy a lakásrendelettel nem ellentétes-e ez az összeg? Nem baj, hogy ennyi, de az 
önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási négyzetméter ára a lakásrendeletben szabályozott, ezzel 
összhangban van-e? Nehogy ebből baj legyen. 
 
dr. Kovács Éva  
Szerintem az egyeztetések során nem találtunk semmi olyat, hogy ellentétes lenne. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én csak azért vetettem fel, mert a lakásrendelet függelékében van egy négyzetméter ár, amihez 
persze nincsenek adataim, mert nem tudom, hogy a Szepes B. u. 2. hány négyzetméter, de ezt az 
összeget elég karcsúnak találom. Persze az önkormányzat eltérhet ettől, a saját tulajdonban lévő 
közfeladatot ellátó cégénél. De ez felmerült bennem. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
237/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 893/37. hrsz. alatt felvett ingatlannak a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő bérbeadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Körzeti Földhivatal 
Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett ingatlanát 2012. július 6. napjától 
kezdődő hatállyal 2014. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra bérbeadja az általa 
alapított és kizárólagos tulajdonában álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. – 
cg.sz.: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. – bérlő részére havi 36.200,-
Ft+ÁFA, azaz Harminchatezer-kettőszáz forint+ÁFA bérleti díj ellenében a jelen határozat 
mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltak szerint. 
A Képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. (bérleti szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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4. napirend 
Előterjesztés a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd hulladék gyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről és új 
közszolgáltatási szerződés megkötésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata jelenleg a Bio-Pannónia Kft.-vel áll szerződéses viszonyban, mely 
szerződés a szilárd hulladék szállítás és kezelés vonatkozásában köttetett. Ezen közszolgáltatási 
szerződéshez kapcsolódóan van még két bérleti szerződés. Az egyik a szelektív hulladékgyűjtő 
edények, a másik a szelektív hulladékgyűjtő autónak a bérlete. Ezeket a Bio-Pannónia Kft. bérli az 
önkormányzattól 2013. december 31-ig. Ezek vonatkozásában a bérleti díj már kifizetésre került. A 
Bio-Pannónia Kft. több alkalommal kinyilvánította azon szándékát, hogy a megváltozott gazdasági 
körülményekre tekintettel a határozott időtartamra fennálló közszolgáltatási szerződést és a két 
bérleti szerződést hajlandó lenne közös megegyezéssel megszüntetni. Előzetes döntés alapján az 
önkormányzat a Városgazdálkodási Zrt.-vel kívánja közszolgáltatási szerződés keretében a 
hulladékgazdálkodást ellátni, a Bio-Pannónia Kft. tulajdonjogát pedig képező tárgyi eszközök 
tulajdonjogát a Zrt. a társaságtól megvásárolja. Az első határozati javaslat a közszolgáltatási 
szerződés, illetve két bérleti szerződés megszüntetéséről szól. Ehhez kapcsolódóan 2012. augusztus 
31.-gyel közös megegyezéssel kerülnek megszüntetésre ezek a szerződések. Tekintettel arra, hogy a 
bérleti szerződések tekintetében a bérleti díj már megfizetésre került, ezért Hatvan Város 
Önkormányzata vállalná 372.227.- Ft visszafizetését bérleti díj visszatérítése díj címén a Bio-
Pannónia Kft.-nek, illetve 871.656.- Ft visszatérítését a szelektív gépjármű bérlete tárgyában. A 
második határozati javaslat alalpján Hatvan Város Önkormányzata a Bio-Pannónia Kft. részére 8 
millió Ft+ÁFA összeget megfizet 2012. szeptember 30-ig, a 2012. évi időarányos díjkompenzáció 
jogcímén. A harmadik határozati javaslat szerint az önkormányzat átad a kizárólagos tulajdonában 
lévő gazdasági társasága részére 18 millió 756 ezer Ft összeget fejlesztési támogatás jogcímen, 
amely a települési szilárdhulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítási közszolgáltatási feladatok 
beindítását szolgálná. Negyedik határozati javaslat alapján Hatvan Város Önkormányzata a 
Városgazdálkodási Zrt. részére 5 millió 400 ezer Ft összegű tagi kölcsönt nyújt. Ennek a tagi 
kölcsönnek a célja szintén a települési szilárdhulladék gyűjtése közfeladat elindítása. A tagi kölcsön 
visszafizetésének határideje 2013. június 30-a. Az ötödik határozati javaslat a közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről szól. A hatodik határozati javaslat az új települési hulladék gyűjtésének, 
szállításának beindításával kapcsolatban a Zrt. vezérigazgatója részére kötelezettségként írná elő a 
testület, hogy üzleti tervet készítsen a 2012. szeptemberi rendes ülésre. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az autók áráról lehet már tudni valamit? Olvastam az előterjesztésben, hogy az autók jó állapotban 
vannak, nyilván már folynak a tárgyalások ezzel kapcsolatban. A másik kérdésem pedig arra 
vonatkozik, hogy a szemétszállítási díjakat ez fogja-e befolyásolni, lehet-e már látni, hogy mit jelent 
ez a díjban? Az előterjesztés alapján szeptemberre már üzleti tervet kell kidolgoznia a Zrt.-nek, ezért 
valami adatok alapján meg kellett, hogy szülessen ez a döntés. Biztosan van elképzelés, hogy 
változatlan, vagy emelkedett díjjal fog-e működni. 
 
dr. Kovács Éva 
Az önkormányzat szakértővel kívánja megvizsgáltatni a gépjárművek állapotát, ennek a függvénye 
lesz az, hogy a 871 ezer Ft bérleti díj kompenzáció kifizetésre kerül-e. 
 



 

  

10 

Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én nem a szelektív hulladékgyűjtő autóra gondoltam, hanem a konténeres és egyéb autókra. 
 
dr. Kovács Éva 
Természetesen szakértői vizsgálatot fog kérni vezérigazgató úr, és annak megfelelően lesz kialakítva 
a vételár.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A szemétszállítás hatósági áras lesz, ugyanúgy mint a víz és a gáz. Nem lesz beleszólásunk az 
árakba. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mikortól?  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Gyakorlatilag nem tudjuk, de valószínű, hogy január 1-től. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egyébként jelzem, hogy én rendkívüli módon támogatom ezt a saját magunk által végzett 
közszolgáltatást, mert ha mégis nyereség képződik, akkor az a mi nyereségünk.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez is nonprofit tevékenység lesz, tehát nem lesz nyereség. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Korábban már volt arról szó, hogy ha a lakosság vállalja az otthoni szelektívhulladék gyűjtést, akkor 
akár ingyenes is lehet. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Persze, hosszabb távnál. De most rövid távra gondolok. Engem a szándék érdekelt, hogy pl. a Zrt. a 
jelenlegi árakkal készíti el az üzleti tervét. Ezt a választ el tudnám fogadni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Jó lesz a szándék és jó lesz a díj is. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem szorosan kapcsolódik a napirendhez, de itt mondanám el, hogy nagyon zavarja a lakosságot, 
hogy nem helyezheti el a negyed köbméterét a hulladéklerakón. Az üzleti terv készítésénél lehet, 
hogy nem lesz módom jelezni, de biztos másnak is eszébe jut, illetve a zöldhulladék kérdése is 
aktuális lesz. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Több levélben is jeleztük a Bio-Pannónia felé, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak 
nem tesz eleget. Nekem az a legutolsó információm, hogy a Zrt.-nek szeptember hónapban meg is 
kell valósítani. Erre készülnek. A másik felvetés pedig nem megvalósítható, mert nincs Hatvanban 
megfelelő hulladéklerakó. 
 

Schósz Gabriella bejött az ülésre. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, de a zöldhulladék szállítás azt részben kiváltja. 
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Úgy tudom, hogy felmerült 3. napirendi pontnál, hogy a Szepes B. u. 2. szám alatti ingatlan bérleti 
díja mi alapján lett meghatározva. Erre szeretném válaszolni, hogy a rendeletben nincsen külön 
meghatározva a nem lakáscélú helyiségek bérleti díja. Mindig ingatlanfüggő, hogy mennyi lesz a 
bérleti díj. Minden esetben a testület dönt a nem lakás célú bérlemény bérletbe adásáról.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elfogadtam a választ. 
 
 
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: 
 
238/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete akként dönt, hogy a Bio-Pannónia Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-023367, székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 2005. augusztus 28. napján 
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási 
szerződést valamint a 2005. április 20. napján kötött szelektív gyűjtőedények bérletére kötött bérleti 
szerződést, a 2005. április 30. napján kötött bérleti szerződést - melynek tárgyát az UNIPORM F 18 
szelektív hulladékgyűjtő gépjármű képezi -  a jelen határozat mellékletét képző okiratban foglaltak 
szerint 2012. augusztus 31. napjával  közös megegyezéssel megszünteti.  
A Képviselő-testület vállalja, hogy a közszolgáltató részére megfizet 372.222.-Ft-ot bérleti díj 
visszatérítés jogcímén, mely összeg a közszolgáltatót a szelektív gyűjtőedények bérlete tárgyában 
megkötött szerződés alapján – annak lejárata előtti megszüntetés miatt -  illet meg.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti jogviszony alapján már megfizetett 
általános forgalmi adó arányos része visszaigénylése iránt járjon el a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál.  
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a közszolgáltató részére megfizet 871.656.-Ft-ot bérleti díj 
visszatérítés jogcímén, mely összeg a közszolgáltatót az UNIPORM F 18 típusú   szelektív gyűjtő 
gépjármű bérlete tárgyában megkötött szerződés alapján – annak lejárata előtti megszüntetés miatt -  
illeti meg.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti jogviszony alapján már megfizetett 
általános forgalmi adó arányos része visszaigénylése iránt járjon el a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál.  
A bérleti díj visszatérítés fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Hulladékszállítási Kft. alapításához 
törzstőke biztosítása” költséghelyen rendelkezésre áll.. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város  
polgármesterét a határozat mellékelt képező  közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. ( aláírásra )  
        2012. szeptember 30. ( bérleti díj visszatérítés kifizetésére ) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői és a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
239/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. 
szeptember 30. napjáig megfizet Bio-Pannónia Kft. részére 8.000.000,-Ft + 27 % Áfa összeget 
2012. évi időarányos díjkompenzáció jogcímén.   
A díjkompenzáció fedezete Hatvan Város Önkormányzata  2012. évi költségvetéséről                                  
szóló 7/2012. (II.15.) rendelet a felhalmozási kiadások között a „Bástya úti parkoló építése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
240/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete akként dönt, hogy átad az általa alapított 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ( 3000 Hatvan, Szepes B.u.2.) részére 
18.756.122.-Ft, azaz Tizennyolcmillió-hétszázötvenhatezeregyszázhuszonkettőezer  forint  összeget 
fejlesztési  támogatás  jogcímén a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása 
közszolgáltatási feladatok beindítása céljából. A Képviselő–testület felkéri a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatban megjelölt feladat 
beindításáról legkésőbb 2012. november 29. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező pénzátadási 
megállapodás aláírására. 
A támogatás  fedezete Hatvan Város Önkormányzata  2012. évi költségvetéséről                                   
szóló 7/2012. (II.15.) rendelet a felhalmozási kiadások között a „Hulladékszállítási Kft. 
alapításához törzstőke biztosítása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
Határid ő:  2012. augusztus 31. ( pénzátadási megállapodás aláírására és a támogatás nyújtására ) 

2012. november 29. ( a tájékoztatás megtételére ) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
              a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója ( a  tájékoztatásra) 
 
 
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: 
 
241/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő – testülete akként dönt, hogy Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (3000 Hatvan, Szepes B.u.2.) részére 5.400.000.-Ft. összegű tagi 
kölcsönt nyújt, a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítása közfeladat 
beindítása céljából 2012. augusztus 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő határozott időre.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen előterjesztés mellékletét 
képező tagi kölcsönszerződés aláírására.  
A kölcsön fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) 
rendelet működési hitel előirányzatán rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. ( aláírásra és a kölcsön folyósítására )  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői és a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
 



 

  

14 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
ötödik határozati javaslatról.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
242/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata úgy dönt, hogy 2012. szeptember 1. napjától kezdődően 2017. 
augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt az általa 
alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
(3000 Hatvan, Szepes B.u.2.) a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen előterjesztés mellékletét 
képező közszolgáltatási szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
243/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Bio-Pannónia Kft.-vel megkötött települési szilárd 
hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására megkötött közszolgáltatási szerződés 
megszüntetéséről és új közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy az új települési hulladék gyűjtés és szállítás üzletág beindításáról készítsen 
üzleti tervet, melyet terjesszen a Képviselő-testület 2012. szeptemberi rendes ülésére. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 27. 
Felelős: Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
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5. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási megállapodás elfogadása 
tárgyában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
dr. Kovács Éva 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként döntött korábbi határozatában, hogy részt 
kíván venni ezen pályázaton. Ennek érdekében a pályázat előkészítésével megbízta az Élő-hely Kft.-
t. Ezt követően egyeztetések folytak a közreműködő szervezettel. A közreműködő szervezet 
tájékoztatása szerint két jelentős változás fog történni ezekkel a hulladékpályázatokkal kapcsolatban, 
az egyik, hogy az intenzitása megnő, a másik pedig, hogy 100 ezer fős kritérium kikerül a pályázati 
csomagból. Erre tekintettel célszerű lenne Hatvan Város Önkormányzatának ebben az egyfordulós 
konstrukcióban, és nem a kétfordulós konstrukcióban pályáznia. Az előzetes felmérések tanúsága 
szerint a fenntarthatóság szempontjából az ideális lakosságfőre tekintettel a pályázaton főként 
önkormányzatok társulásai vehetnek részt. Hatvan Város Önkormányzatának célszerű lenne más 
önkormányzatokkal együtt társulnia. Az előterjesztés mellékletét képezi a társulási megállapodás. Az 
első határozati javaslatban a korábbi határozatok kerülnének hatályon kívül helyezésre, tekintettel 
arra, hogy a pályázat kódszáma más. A második határozati javaslatban a képviselő-testület kijelenti, 
hogy a pályázaton részt kíván venni. A harmadik határozati javaslat alapján a Hatvan és környéke 
szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztése társuláshoz kíván csatlakozni Hatvan Város Önkormányzata. 
A negyedik határozati javaslatban Hatvan Város Önkormányzata Hatvan város polgármesterét 
delegálja a társulási tanácsba. Az ötödik határozati javaslatban a felügyelőbizottsági tagok vannak 
megjelölve. A hatodik határozati javaslat felhatalmazza polgármester urat, hogy a társulásban az 
átruházott hatásköreit gyakorolja. A hetedik határozati javaslatban a képviselő-testület úgy dönt, 
hogy a társulás költségvetési szervének vezetőjéül Kuruczné Kiss Piroskát bízza meg. 
A kérdés összetettebb, az előző napirendi pontnál megtárgyalták a hulladékszállítási közszolgáltatási 
szerződés megszüntetését, és a Zrt.-vel az új közszolgáltatási szerződés megkötését. De a célszerű az 
lenne, hogy ha ezt a feladatot a társult önkormányzatok egy közös gazdasági társaságon keresztül 
látnák el. Első lépésben azonban létre kell hozni ezt a jogi személyiségű társulást, ami majd a 
pályázaton részt fog venni. 
 
Papp István bizottsági-elnökhelyettes 
Úgy tudom, hogy Lőrinci korábban nem szeretett volna ebben részt venni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De benne van. 
 
dr. Kovács Éva 
Az előterjesztés szövegében az van, akikkel korábban egyeztetések folytak, és akik az eredeti 
felállásban részt kívántak venni társulás formájában. Most Hatvan, plusz 13 település kötne társulási 
megállapodást, ehhez az szükséges, hogy minden képviselő-testület elfogadja a társulási 
megállapodást. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
244/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási 
megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 262/2012. (IV.26.) számú és a 264/2012. 
(IV.26.) számú határozatát 2012. augusztus 30. napjával hatályon kívüli helyezi. 
 
Határid ő: azonnal ( átvezetésre )  
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
245/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási 
megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében kiírásra került Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek továbbfejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú pályázatra. 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
246/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási 
megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázat benyújtása érdekében 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 16-18. §-ai alapján a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás néven létrejövő, jogi 
személyiségű társuláshoz kíván csatlakozni. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen határozat mellékletét képező társulási 
megállapodását elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megállapodás aláírására és a Magyar Államkincstárnál történő nyilvántartásba 
vételi eljárási cselekmények megtételére, valamint a fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi 
ügyintézés tekintetében Hatvan Város Önkormányzata képviseletére. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. ( a társulási megállapodás aláírására )  
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
247/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási 
megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsában Hatvan Város 
Önkormányzatát Hatvan város polgármestere képviseli. 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
248/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási 
megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsági tagjának Hargitai Katalin 
3000 Hatvan, Kertész utca 5. szám alatti lakost delegálja. 
 
Határid ő: értelem szerint  
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: 
 
249/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási 
megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási 
Tanácsában a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület, valamint 
szerve szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott átruházott hatáskör gyakorlása során a Társulással kapcsolatos szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hetedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
250/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által – a Környezet és 
Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat – a Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázaton történő részvételhez társulási 
megállapodás elfogadása tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás költségvetési szervének vezetőjéül Kuruczné 
Kiss Piroska sz. Kiss Piroska 3000 Hatvan, Wesselényi utca 34. szám alatti lakost bízza meg. 
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Javaslatot tennénk a rendeletmódosításban a méltányosságból megállapított ápolási díj 
megszüntetésére 2012. december 31-ével. Indokainkat az előterjesztésben leírtuk. Egyrészt a járási 
hivatal átszervezéséhez is kötődik, hiszen a kötelezően ellátandó feladatok átkerülnek a járási 
hivatalhoz. Csak a méltányosságból megállapított ápolási díj maradna az önkormányzatnál. Viszont 
az ellenőrzések során kiderült, hogy olyanok veszik igénybe, akik az iskolapadból kikerülve nem is 
keresnek munkát, vagy a munkaerőpiacról kiesve nem keresnek lehetőséget a munkaerőpiacon, 



 

  

20 

hanem ezzel próbálnak visszaélni. Nem a súlyos, fogyatékos beteg gondozását, hanem a tartósan 
beteg személy gondozására vonatkozik ez. Ezeknél az ellenőrzés is nehézkes, nagyon sokszor 
találkozunk olyan helyzettel, hogy nem is él az illető Magyarországon, nincs is itt, nem tudjuk az 
ellenőrzési kötelezettségünket teljesíteni. Mivel ez nem államilag támogatott, hanem 100 %-ban 
önkormányzati fedezetű, ezért javasoljuk, hogy kerüljön megszüntetésre. De, ha már szeptember 1-
től több kérelmet már nem fogadunk be, akkor lehetőségük lesz a munkaügyi központban 
álláskeresőként regisztráltatni magukat. Sok önkormányzat élt már ezzel a lehetőséggel. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt egyáltalán nem tudom támogatni, figyelembe véve amit aljegyző asszony elmondott, hogy sokan 
visszaélnek vele. Úgy gondolom, hogy sokan nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert nagyon kevés a 
munka, az is rövid időszak, hogy valaki munkanélküli ellátásban részesül. Én tudnám támogatni, 
hogy aki tényleg rászoruló, annak adni kellene, viszont ki kellene szűrni azokat, akik visszaélnek 
ezzel. 35 ellátottról van szó, ezek között biztosan van olyan, aki tényleg rászoruló. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mind a 35 ellátott munkaképes? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Akik támogatásban részesülnek, azok munkaképesek. Feltétel is, hogy ne legyen munkaviszonya, 
mert a kettő együtt nem lehet. A probléma az, hogy a törvény meghatározza azokat a feltételeket, ami 
után alanyi jogon jár az ápolási díj. Viszont a méltányosságnál maga a háziorvosi igazolás sem volt 
teljesen egyértelmű, mert ez nem az a kategória, amit magasabb szintű jogszabály meghatároz és 
alanyi jogon járna. Az ellenőrzés nehézségét az adja elsősorban, hogy már az orvosi szakvélemény 
sem volt egyértelmű, hogy valóban tartósan beteg-e az illető. De nagyon sok esetben láttak 
visszaélést ezzel kapcsolatban, pl. máshonnan hoztak hozzátartozót Hatvanba, hogy utána kaphassák 
a támogatást. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azért mert vannak gazemberek, a rászorulóktól a lehetőséget ne vegyük el. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
251/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítettük a beszámolót az önkormányzattal és az 
intézményekkel kapcsolatban. A pénzügyi teljesítési adatok a mellékletekben szerepelnek. A bevételi 
oldalon 56,6 %-ban, a kiadási oldalon pedig 45,4 %-ban teljesültek az előirányzatok. Likviditásban 
az első félévben márciusban volt egy kis gond, ami miatt folyószámla hitelt kellett felvenni. Jelenleg 
nincs igénybe véve folyószámla hitel. Szeptember második felében jönnek a második félévi 
adóbevételek, így remélhetőleg újabb folyószámla hitellel nem kell élni. A likviditásra igen jó 
hatással volt az, hogy a megyei önkormányzat előző évi kötelezettségeit a Kormányhivatal teljesíteni 
tudta, így 120 millió Ft bejött az előző szerződésből kifolyólag. Az ÖNHIKI pályázat is pozitív 
elbírálást nyert, ebből kifolyólag 106 millió Ft került az önkormányzat számlájára. Így a működési 
hiányunk nagyságrenddel kevesebb lett. A működési kiadásokkal kapcsolatban 50,6 %-os a teljesítés. 
Az intézmények dologi kiadása a legtöbb esetben 50 %-on felüli, ami a nagy számlákból, főleg a 
márciusi gázdíjból tevődik ki. Reméljük, hogy a második félévben ez helyrerázódik, és csak 
novemberben, decemberben lesz magasabb a gázszámla. A felhalmozási kiadásokban van lemaradás, 
de a második félévben zömében teljesülnek majd a kiadások, de biztos lesz olyan pályázat, ami át 
fog húzódni a következő évre. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
252/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. I félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Szorosan kapcsolódik az előző előterjesztéshez. A rendeletmódosításba az április 30-tól június 30-ig 
befejeződően dolgoztuk be az előirányzatokat, a képviselő-testületi döntéseket, illetve az államtól 
kapott pénzeszközöket. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
253/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés viziközmű szolgáltatóval történő szerződés megkötésének utólagos 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A képviselő-testület júniusi ülésen döntött arról, hogy az ÖKOVÍZ Kft.-vel köt szerződést, de akkor 
még nem volt nevesítve, hogy bérleti szerződést, vagy vagyonkezelői szerződést köt az 
önkormányzat. Utólagos engedélyezéssel bérleti szerződés aláírása történt meg az Önkormányzat és 
az ÖKOVÍZ Kft. között, mivel a szakemberek azon az állásponton vannak, hogy ez a szerződés az 
önkormányzat számára jobb feltételeket biztosít, akár a beruházások alkalmával befolyással lesz az 
önkormányzat a további működtetésre. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megnéztem az ÖKOVÍZ szolgáltatási árait és összehasonlítottam a Heves Megyei Vízmű áraival. 
Ami fent van az ÖKOVÍZ honlapján pl. Cegléd vonatkozásában, az alapján 43 Ft-tal drágábban 
szolgáltat vízet, mint jelenleg a Heves Megyei Vízmű Zrt. Az előterjesztés a csatornadíjra nem tér ki, 
pedig ami a legjobban érdekel minket, az maga a szolgáltatás díja. Én nem ellenzem, hogy más 
szolgáltató lássa el ezt a feladatot, de azt tudni szeretném, hogy mit jelent ez a változás a lakosságnak 
a díjfizetésben, addig is amíg nem lesz hatósági áras a vízdíj. Jelzem, hogy régebben mi is tettünk 
lépéseket, hogy a Heves Megyei Vízműtől leváljunk, de akkor más jogszabályi környezet volt, ami 
végülis nem tette lehetővé. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez az egész azért van, hogy legyen beleszólásunk a vízügybe. Ha ezt nem tesszük meg, akkor 
átkerült volna állami tulajdonba. A Heves Megyei Vízművel a szavazati arány nem volt arányban a 
lakosságszámmal. Ez lejátszódik decemberig, és utána átmegy hatósági árba, ami azt jelenti, hogy a 
vízmű vezetője nem tud beleszólni az árakba.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Attól, hogy átszerződünk más szolgáltatóhoz az önkormányzat víziközmű vagyona biztonságban 
marad? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Igen. De ez nem azt jelenti, hogy az árakat is megemeli a ceglédi árakhoz hasonlóan. Azt nem 
támogatnánk, ha meg akarná emelni az árakat. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
254/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a viziközmű szolgáltatóval történő szerződés 
megkötésének utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az önkormányzat számára 
előnyösebb, az ÖKOVÍZ Kft.-vel (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.- cégjegyzékszám: 13-09-
086647, képviseli: Varjú Tamás ügyvezető) 2012. július 13. napján megkötött, Hatvan város 
polgármestere részéről aláírt bérleti-üzemeltetési szerződést, amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határid ő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A képviselő-testület a júniusi ülésen döntött a belterületbe vonáshoz szükséges megállapodásról. Az 
önkormányzat és a tulajdonosok között az együttműködési szerződés megkötésre is került. Utolsó 
lépésként szükséges, hogy az önkormányzat kimondja, hogy belterületbe vonja az ingatlant. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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255/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 0361/3 helyrajzi számú külterületi ingatlan 
belterületbe vonásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0361/3 helyrajzi számú ingatlant a 
jelen határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja. 

Határid ő: 2012. szeptember 15. (a Földhivatalhoz történő megküldésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Magyar Közút Kht.-val megkötött együttműködési megállapodás 
módosításának kezdeményezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
2008-ban a Magyar Közút Kht-val egy szerződés került megkötésre, amelyben az önkormányzat 
átvállalta a Közútkezelő Kht.-nak az üzemeltetésében lévő egyes területeknek a növénygondozási és 
takarítási feladatait. Célszerű a gesztenyefasor és a Balassi B. úton lévő gesztenyefák állapota miatt 
kezdeményeznünk ennek a megállapodásnak a módosítását. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor, amikor úgy gondoltuk, hogy ezt a feladatot átvállaljuk, akkor ezek a területek mindig tele 
voltak szeméttel. Úgy gondoltuk, hogy lesz hozzá erő, energia, akkoriban volt pályázat kiírva, és azt 
gondoltuk, hogy ha nyerünk azon a pályázaton, akkor meg tudjuk újítani a fasort. Tehát a jó szándék 
vezette az akkori képviselő-testületet. De ezt én most támogatom, mert nincs hozzá erő és pénz. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
256/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Közút Kht.-val megkötött együttműködési 
megállapodás módosításának kezdeményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezze a Magyar Közút Kht.-vel megkötött a közútkezelő kezelésében egyes 
földrészletek önkormányzati gondozásáról szóló együttműködési  megállapodás módosítását úgy, 
hogy a Lőrinci út (hatvani 06 hrsz. és hatvani 0449 hrsz.) és a Gesztenye fasor (hatvani 0452 hrsz., 
hatvani 0426 hrsz. és hatvani 0396 hrsz.) gesztenyefáinak önkormányzati gondozása kikerüljön a 
megállapodásból. A kezdeményezés a megállapodás 3.) c., d., pontjában foglalt munkák, mint a 
forgalom biztonságát zavaró növényzet eltávolítása és a növényzetre vonatkozó környezetvédelmi, 
köztisztasági előírások betartása, közútkezelő részére történő visszaadására vonatkozik.  
 
Amennyiben a kezdeményezés eredményre vezet úgy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításához szükséges cselekmények 
lebonyolítására,  a megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosításának aláírására. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 10. (a tárgyalás megkezdése) 
  2012. szeptember 30. (a megállapodás módosítása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérlője által 
benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Tavaly augusztusban döntött a képviselő-testület, hogy a Dán Gyulával kötött bérleti szerződés díját 
mérsékli. Azonban kiderült, hogy az ingatlan bérleti díjára vonatkozóan tartozása van, ezért a 
szerződés nem került megkötésre. 2012. januárjában egyenlítette ki a tartozását, ezért célszerű az 
alábbi határozati javaslatokat hozni, hogy a Zrt. számlázza le a 2011. október 1. és a 2012. augusztus 
31. közötti időszakra vonatkozó bérleti díjat az 50 %-os mérsékléssel, mivel tavaly augusztusban a 
képviselő-testület kifejezte a szándékát, hogy mérsékelni kívánja a bérleti díjat. Valamint az akkori 
határozat kerüljön visszavonásra és a bérleti díj megfizetését követően a szerződés megkötésre. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez a teniszpálya. Az 50 %-os engedményért cserébe ad valamit? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Igen, gyerekek járhatnak oda. Tehát nem ingyen kapja ezt a mérséklést, hanem cserébe gyerekeket 
kell teniszre oktatnia. Ezt már folyik is, tehát tavaly augusztus óta amit vállalt, azt teljesíti. 
 
 
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: 
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257/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlan bérlője által benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 515/2011. (VIII. 25.) sz. határozatában szándékát 
fejezte ki a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti 
díj 50%-os mérséklésére vonatkozóan, ezért a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. számlázza ki Dán Gyula 3200 Gyöngyös, Fő tér 2. szám alatti bérlő részére a 2011. október 1. 
és 2012. augusztus 31. közötti időszakra az 50%-kal mérsékelt bérleti díjat. 
 
Határid ő: azonnal (számla elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
258/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlan bérlője által benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 515/2011. (VIII. 25.) 
számú határozatát. 
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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259/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlan bérlője által benyújtott bérleti díj mérséklés és szerződés hosszabbítás iránti kérelemről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, 7405 m2 nagyságú ingatlanra Dán Gyula 3200 
Gyöngyös, Fő tér 2. szám alatti lakossal, 2004. április 1. napjától 10 év határozott időre megkötött, 
teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló, valamint szociális helyiségek létesítésére és üzletszerű 
működtetésére vonatkozó bérleti szerződésben megállapított bérleti díjat 2011. szeptember 1-jei 
hatállyal 50 %-kal mérsékli. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a bérleti szerződés jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja, 
amennyiben Dán Gyula a 2011. október 1. – 2012. augusztus 31. közötti időszakra megfizeti a 
bérleti díjat. 
 
Határid ő: 2012. szeptember 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A fásszárú növények  védelméről szóló kormányrendelet módosításra került, amely indokolja, hogy 
az önkormányzat is módosítsa a rendeletét, mivel a kormányrendeletben a növények kivágására 
vonatkozó kérelem megtalálható. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
260/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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14. napirend 
Előterjesztés felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló új 
önkormányzati rendelet alkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Egy új önkormányzati rendelet megalkotására kerül sor. A rendelet céljában megfogalmazódik, hogy 
miért szeretné megalkotni az önkormányzat ezt a rendeletet. Lényegében a hatvani lakhellyel 
rendelkező, felsőoktatási intézményben tanulókat kívánja támogatni az önkormányzat, hogy egyben 
ez segítse a helyi munkaerő piac szervezését is. A rendelet tartalmazza a pályázati feltételeket. 
Miszerint ha már felsőoktatási intézményben tanul valaki, akkor legalább 3,9-es tanulmányi átlaggal 
kell, hogy rendelkezzen. Egy évben maximum 5 fő hallgató kacsolódhat be az ösztöndíjrendszerbe, 
összesen 25 főt tartalmaz ez a rendszer. Egy hónapra 25 ezer Ft ösztöndíjat kapnának, maximum 10 
féléven keresztül. Bíráló bizottság tenne javaslatot, arra hogy kik kapják meg ezt az ösztöndíjat, a 
bíráló bizottság javaslata alapján a polgármester döntene, és ő köt szerződést a diákokkal. A 
szerződés kötelező elemeit tartalmazza a rendelet, mely szerint az ösztöndíjasnak hatvani állandó 
lakóhellyel kell rendelkeznie, és Hatvanban kell kamatoztatnia a tudását. Ez alapján elvárja a 
rendelet, hogy itt dolgozzon legalább annyi időben, amennyiben a támogatásban részesült. 
Amennyiben ez nem teljesül, visszafizetési kötelezettsége van a hallgatónak. Van egy enyhítés, 
mégpedig hogy 10 éven belül kell munkát vállalnia, a diploma megszerzését követően. Ha nem tesz 
eleget ennek 10 éven belül, de igazolja, hogy legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartották, és 
nem alkalmazték, akkor kamatmentes a visszafizetés. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Itt a rászorultság nem szempont. 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Így van. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy a Bursa Hungarica-val kapcsolatos rendelet az, ami 
szociális alapon támogatja a tanulókat. Ez a támogatás főleg a jó tanulmányi eredményre és a 
hiányszakmákra vonatkozik.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Kérdésem, hogy mi az, hogy demonstrátori tevékenység legyen? Illetve nem tudom, hogy célszerű-e 
polgármesteri hatáskörbe tenni ezt a döntést, szerintem lehet, hogy a Kulturális Bizottságnál jobb 
helyen lenn.  
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Bízunk benne, hogy sokan fognak pályázni. Számít, hogy milyen a tanulmányi eredmény, hogy 
rendelkezik-e nyelvvizsgával, és milyen szerepet tölt be az iskolában. Ez lényegében a 
diákönkormányzatban végzett tevékenységet takarja. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szerintem vizsgálni kellene, hogy mikor megy nyugdíjba pl. egy tanár, vagy orvos, és az ő helyére 
menne dolgozni. Hogy várhatjuk el, hogy itt dolgozzon, ha az önkormányzat nem tud biztosítani 
állást számára? 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Elsődlegesen az volt a cél, hogy itt kamatoztassa a tudását. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Van, ami önkormányzati hatáskörű munkahely, de a többség nem az. Tehát az önkormányzat nem tud 
arra ráhatni, hogy egy vállalkozásban, az egészségügyben kit vegyenek fel. Sok minden 
meghatározza ezeket a dolgokat, amire az önkormányzat nem tud ráhatni. De a saját tulajdonú 
cégeknél lehet róla szó. Inspirálni lehet így. A diákévek a családnak megterhelőek, a diákhitelnek 
pedig, ha kicsi is, de van kamata. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
261/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal 
történő támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet alkotásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal 
történő támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet keretében az ösztöndíjpályázat 2012. évi 
pénzügyi fedezetére 500.000.-Ft. pénzügyi forrást biztosít a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről 
szóló 7/201021.(II.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott általános tartalékkeret terhére. 
 
Az ösztöndíjpályázat pénzügyi forrását az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében 
tervezni kell.  
 
Határid ő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján   
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
262/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal 
történő támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet alkotásáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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15. napirend 
Előterjesztés az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló szándéknyilatkozat 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény nyári módosítása kimondja, hogy a 3000 fős lakosság feletti 
települési önkormányzat gondoskodik az illetékességi területe saját tulajdonában álló, 
intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény ellátását szolgáló ingó- és ingatlan vagyon 
működtetéséről. Az önkormányzat képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy nem csak a kötelező, 
hanem az önként vállalt feladatokat is támogatja. Mindezek alapján kifejezi azon szándékot, hogy 
vállalni kívánja az általános iskolák és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola működtetését. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
És a béreket is. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem, az az államé. 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Csak a technikai dolgozókét. 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Így van, pl. takarító, karbantartó stb.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
De még nincs lefixálva, hogy milyen munkakörökre vonatkozik. Oktatáshoz, pedagógusokhoz 
közvetlenül kapcsolódó személyeknek a bérét elviszi az állam. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
263/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az iskolák működtetésének átvállalásáról szóló 
szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől 
az 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.), a Kodály Zoltán Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), a Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 
1.), a Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), és a Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) működtetését képes az 
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államtól átvállalni.  
 
Határid ő: 2012. szeptember 7. (a nyilatkozat megküldésére tájékoztatás céljából az állami 

intézményfenntartó központnak)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
16. napirend 
Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A mindennapi és állandóan változó életviszonyokhoz kapcsolódó módosításokat tartalmazza az 
előterjesztés. Eddig október 1-től április 30-ig lehetett kerti hulladékot égetni, megfelelő viszonyok 
mellett. Ez úgy módosulna, hogy egy hónappal előbbre jönne, tehát szeptember 1-jétől lehet. A 
rendeletmódosítás tartalma tehát, hogy szeptember 1-től április 30-ig hétfői és pénteki napokon 9-18 
óra közötti időszakban égethető a kerti hulladék. De fontos, hogy megmaradt az, hogy csak akkor, ha 
nincs tűzgyújtási tilalom. Ez továbbra is benne maradt, hiszen ez most is aktuális. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Aki dolgozik, azoknak ez az időpont nem biztos, hogy jó, mert a többség akkor még nincs otthon. 
 
Nádas Sándor bizottsági tag 
Szabadságot kell kivenni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
264/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
17. 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 
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dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Az előző napirendhez kapcsolódik, itt is át kellett vezetni, hogy szeptember 1-jétől lehet 
zöldhulladékot égetni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
265/2012. (VIII. 27.) 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. 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 
35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Ennek a rendeletnek a módosítása és pontosítása a gyakorlati alkalmazás, és félreértések elkerülésére 
szolgál. Az értelmező rendelkezések közül az érintett lakosság fogalma kerül pontosításra, valamint a 
földrajzi nevekkel kapcsolatos döntés meghozatalát megelőző eljárás szabályai. Tehát mindinkább a 
döntést megkönnyítendő.  
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
266/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a 
házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
19. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Két ok miatt szükséges a rendeletet módosítani. Az egyik, hogy a 44/A szakasza a rendeletnek 
lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakások rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmatlan válása esetén, az önkormányzat Szociális és Lakásügyi 
Bizottsága szociális alapon másik lakást ajánljon fel. Amennyiben a bérlő nem fogadja el, úgy a 
bérlő egyösszegű térítésre jogosult. Az egyösszegű térítésről való döntés a rendelet jelenlegi 
szabályozása alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, de célszerű ezt a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság hatáskörébe áttelepíteni. A másik módosítási javaslat az önkormányzat 
tulajdonosi érdekből történő bérbeadásra vonatkozó szabályzatokra vonatkozik, hiszen a határozott 
határidejű szerződések mellett még a bérleti szerződések között határozatlan idejű szerződések is 
vannak, és emiatt célszerű ezeket figyelembe véve módosítani. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
267/2012. (VIII. 27.) 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-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
20. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Zagyvaszántó Község Önkormányzata között 
létrejövő megállapodás az általános iskolai tanulók befogadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Zagyvaszántó polgármestere azzal a kéréssel fordult Hatvan Város Önkormányzatához, hogy 
járuljon hozzá, hogy a zagyvaszántói általános iskola tanulói a hatvani iskolákban kerüljenek 
befogadásra. A Kőrössy Csoma Sándor Általános Iskola működését ugyanis az önkormányzat átadta 
a Váci Egyházmegyének. A kérésnek eleget téve az 5. sz. általános iskola lenne az az iskola, ahová 
jöhetnének a zagyvaszántói tanulók. Erről szól a határozati javaslat, és ennek mellékletét képezi a 
megállapodás. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mivel Zagyvaszántón egy általános iskola van, így köteles biztosítani a nem vallásos tanulók 
elhelyezését. Igaz, hogy a város a saját tanulói vonatkozásában jelentős összegeket tesz bele, de 
ugyanakkor mégis támogathatónak tartom ezt, hiszen az 5. sz. Általános Iskolának a tanulói létszáma 
ezt még elbírja. Ha ténylegesen hoznak át gyerekeket és ezáltal jobb helyzetbe kerül az iskola, pl. 
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pedagógus álláshely tekintetében, akkor ezt mindenképpen támogathatónak tartom. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az én tudomásom szerint egy gyermek sem jön át Hatvanba tanulni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor meg csak papírforma, egy gesztus. Későbbiekre vonatkozóan hátha előfordul. 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Évközben még lehet, hogy valaki átjön, de ez a megállapodás csak a 2012/13-as tanévre vonatkozik. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
268/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és Zagyvaszántó 
Község Önkormányzata között létrejövő megállapodás az általános iskolai tanulók befogadásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5. sz. Általános Iskolát (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) jelöli ki, mint kötelező felvételt biztosító intézményt, hogy a 2012/2013. 
tanévben fogadja a zagyvaszántói illetékességű tanulókat, és felhatalmazza Hatvan Város 
Polgármesterét, hogy a Hatvan Város Önkormányzata és Zagyvaszántó Község Önkormányzata 
között létrejövő jelen határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.  
 
Határid ő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
21. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A napirendi pontok között számos olyan rendelet volt, ami a szervezeti és működési szabályzatról 
szóló rendeletet érinti, az előterjesztés ezt foglalja magába. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
269/2012. (VIII. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
22. napirend 
Egyebek 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


