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Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. november 26-án a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes  
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné  bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 Gál Erzsébet politikai főtanácsadó  
 Dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Orbán Péter  osztályvezető 
 dr. Veres András ügyvéd  
 Kis Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy a 2. pontot vegyék le a napirendi pontok közül, illetve vegyük fel utolsó napirendi 
pontként az „Egyebek”-et. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Elmondanám miért kell levenni napirendről a 2. pontot, amelyben az újonnan létrehozott 
Hulladékgazdálkodási Kft-ben a többi érdekelt település közvetett tulajdonszerzéséről, tehát 
üzletrész értékesítéséről lenne szó. Gál Erzsébet részt vett a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási 
Társulás által szervezett tájékoztatón és most olyan információ birtokába jutottunk, ami teljesen 
más tényállást eredményez, tehát másként kell dönteni. A tájékoztató péntek délután volt, ez ma 
reggelre tisztázódott. Polgármester úrral leegyeztettük, de a képviselő-testületi ülésre kidolgozzuk. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Gyakorlatilag arról van szó, hogy az AVE felmondta a szerződést a Heves Megyei 
Hulladékgazdálkodási Társulással ez év december 31-ével. Hatvanban az AVE üzemeltette az 
átrakót. A nagy társulás üzemeltetőt keres és erre a hatvani Kft.-t szeretné megkérni. A társulás 
üzletrészt szeretne vásárolni a Kft.-ben, illetve eddig a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 11 település hulladékát kezelte volna, de úgy néz 
ki, hogy körülbelül 20 településről lenne szó, akik még nem részei a társulásnak. Ők is szeretnének 
beszállni. Mondhatjuk, hogy ez városi érdek. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Miért mondta fel az AVE a társulással a szerződést? 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
A hulladékgazdálkodási törvény azt mondja, hogy hulladékszállító csak olyan lehet, akinek legalább 
51%-os önkormányzati vagy állami tulajdona van és ezzel a többségi befolyással az önkormányzat 
vagy állam él is.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosításokkal, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosítására tett javaslatát. 

 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
330/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. 
november 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. társasági szerződésének módosításáról 

(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

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

rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

(HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata középtávú kibontakozási tervéről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előadó a 2-5. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
6. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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7. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előadó a 6-8. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

9. Előterjesztés közterület elnevezésének megváltoztatásáról 
(HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előadó a 9-11. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 

12. Előterjesztés a Hatvan Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról 
(HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő az 1-12. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Orbán Péter osztályvezető 
 

13. 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 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 
társasági szerződésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A TISZK Kft. tekintetében Hatvan Város Önkormányzata, mint tag akkor szavazhat a TISZK 
taggyűlésén, ha a polgármester úr felhatalmazást kap erre vonatkozóan. Azért kell módosítani a 
társasági szerződést, mert a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. 
augusztusában jogutód nélkül megszűnt. Ezt követően párbeszédet kezdtünk a Váci Püspökséggel, - 
mint az egyház képviselőjével, aki jelenleg a fenntartói jogokat gyakorolja - annak érdekében, hogy 
azokat az támogatásokat, amelyeket az iskola korábban a TISZK-től kapott, ne kelljen visszafizetni 
és az eszközök továbbra is az iskola birtokában és használatában maradhassanak. Fontos, hogy az 
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iskola jogutódja – oktatásilag és szakmailag jogutód, munkaügyileg még nem – együttműködést 
tudjon kötni a TISZK-kel. Tehát a tevékenység jogfolytonossá válik, és az eszközök a középiskolánál 
maradhatnak. Az egyház hajlandó együttműködési megállapodást kötni és erre tekintettel szükséges a 
társasági szerződésben az együttműködő partnereket, az együttműködő iskolákat módosítani.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
331/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja úgy dönt, hogy a társasági szerződésből a Széchenyi 
István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola a társulás tagjai által fenntartott intézmények 
közül törlésre kerüljön és a Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola a társulás tagjai által fenntartott és együttműködő intézmények közé felvételre 
kerüljön. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. 
taggyűlésen a fentieknek megfelelően igennel szavazzon az okirat fenti tartalommal történő 
módosítása tárgyában. 
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
332/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
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Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a társasági szerződést módosító okirat rendelkezéseit – 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. társasági szerződésének módosítását aláírja. 
 
 
2. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében elkészítettük az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről a beszámolót. A táblázatok számadataiból kitűnik, 
hogy a bevételeink 80%-ban, a kiadásaink pedig 63,7%-ban teljesültek. Bevételi oldalon reményeink 
szerint év végéig az adóban többletteljesítés várható, ezzel úgy gondoljuk, hogy ki tudjuk váltani a 
működési és a felhalmozási hitelt. A kiadási oldalon az intézményeknek a teljesítése 72%-os, az 
időarányosnak megfelelő. Úgy gondolom, hogy a működésük zavartalan volt, jelenleg is 
folyamatosan tudjuk teljesíteni azon igényeket, amelyek nem teljesíthetetlenek. Közüzemi számlák 
folyamatosan kifizetésre kerülnekm, tartozás nincs. Kiadási oldalon a felhalmozásban van lemaradás, 
a teljesítés 38,3%-os. A nagy beruházások esetében a képviselő-testület által jóváhagyott pályázati 
önerők még függőben vannak, vagy a pályázatok nem indultak még el, illetve a közbeszerzések 
folyamatban vannak. A pályázatok önereje be lett építve, a teljesítések a közbeszerzés lefolytatása 
után, a beruházás végeztével történnek. Már most látjuk, hogy néhány teljesítés áthúzódik a 2013. évi 
költségvetésünkbe. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Meg kell állapítsuk, hogy a gazdálkodásunk jó, mindenre jut ebben a nehéz helyzetben. A helyi nagy 
cégekkel felvettük a kapcsolatot, együtt tudunk működni. Az elmúlt két év alatt rendbe tettük a város 
pénzügyi helyzetét, ami polgármester úrnak köszönhető, aki közgazdász szemlélettel végzi munkáját.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
333/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a beszámoló az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. I-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 
Határidő: 2012. november 30. 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ebben a rendeletmódosításban a III. negyedévi változások kerültek beépítésre. Ezzel kapcsolatban 
kerül a képviselő-testület elé a rendeletmódosítás. 307 millió forinttal növekedett a bevételi és a 
kiadási oldal egyaránt. Szorosan kapcsolódik ide az is, hogy az intézményeknek a kötelező tartaléka 
feloldásra kerül, így az év végi kiadásainkban nem lesz gond.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jól látom, hogy az új vasúti híd építésére a 138 millió forint már itt van? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez a jövő évben, 2013-ban fog megérkezni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
334/2012. (XI. 26.) 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 költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A jelenlegi ismereteink szerint próbáltuk ezt a koncepciót összeállítani. Államháztartási szinten 
nagy változások vannak, ez mindenki előtt ismeretes. Nem egyszerű most összeszedni az 
információkat. A államháztartási törvény szerint november 30-ig kell a képviselő-testületnek 
elfogadnia a jövő évi koncepciót. A koncepcióban megfogalmazódtak azok a feladatok, amelyek 
megvalósítása a következő hetek munkája lesz. Nagy átalakulások várhatóak, ilyen a járások 
megalakulása. Önkormányzatunk esetében is jelentős létszám ment át a hivataltól, ennek a kihatását 
majd kezelni kell a költségvetésben. Intézményhálózatunk is át fog alakulni. Az általános iskolák, 
mint önálló intézmények meg fognak szűnni, a béreket, személyi jellegű kifizetéseket az állam 
fogja állni. Hozzánk csak a technikai személyzet és az intézmény működése társul majd. Az állami 
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bevételi oldalról most van felmérés, a finanszírozás átalakul. A normatívák a szociális ágazatban 
megmaradtak az önkormányzatnál, tehát meg fogjuk kapni a Szociális Szolgálatra, és a szociális 
segélyezésre az állami támogatást. Marad az önkormányzatnál a helyi adóbevétel, a gépjárműadó 60 
%-a megy át az államhoz, a személyi jövedelemadót pedig elvonja az állam. Ezeket a változásokat 
megpróbáljuk nyomon követni. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Átalakul a költségvetés, sok feladat átkerül a járáshoz. A kiadási oldal csökkeni fog, pénzügyileg 
körülbelül jobban fogunk járni. Az államtól megkapjuk a támogatást a hiányra.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az előterjesztés elejéről van véleményem, de azt most itt nem mondom el. Talán sokkal nehezebb a 
költségvetés tervezése, mint eddig bármikor. Átadások vannak, de az előkészítés nincsen kész. 
December közepére várható az ország költségvetésének elfogadása. Amit látunk most, hogy a 
recesszió tartóssá vált és ez a helyi vállalkozások életét is érinti, illetve csökken a fogyasztás is, 
mivel kevesebb az emberek pénze. A beruházásokra, illetve pályázatokra nem látjuk, hogy lesz-e 
pénz. A központi támogatások mérséklődnek. Helyi szinten nőnek a szociális feszültségek, az 
önkormányzat mozgástere jelentősen szűkül. A tervezett inflációnál kisebb mértékű támogatás 
bővüléssel lehet számolni az adott kiadásokat illetően. A dologi kiadások növekednek, volt két 
százalékos ÁFA növekedés. Az intézmények, különösen az oktatási intézmények megsínylik ezt. 
Költői kérdésnek szánom, hogy hogy állnak az oktatási intézmények a közüzemi számlák 
kifizetésével, vagy az alapvető dologi beszerzéseket illetően. A fejlesztési sorrenddel pedig 
egyáltalán nem értek egyet. Első helyen szerepel a városközpont fejlesztés, hatodik az egészségügy, 
az oktatás kilencedik, tízedik. Tudom fontos, hogy szép legyen a központ, de a sorrenddel nem értek 
egyet.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Annak én kifejezetten örülök, hogy harmadik helyre került a strand. Jövőre újabb 7 éves uniós 
pénzek kerülnek felosztásra. A kastély projekt elindul márciusban. Az önkormányzatnak áldozni is 
kell. A vasúti hídból már kilátszik a vas, tehát azt is muszáj megcsinálni. Ha nem teszünk valamibe 
pénzt, akkor nem nyerünk. A városközpont szépítése főleg a kastély miatt fontos. Természetesen a 
többi dolog is ugyanolyan fontos. Az iskolákban minden feltétel meg van teremtve, a közüzemi 
számlák, dologi beszerzések rendben vannak.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A dologi kiadásokat áttekintettük és nincs gond. A beszerzések zöme kevesebbe fog kerülni a 
közbeszerzés miatt.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Lehet, hogy ez a sorrend ilyen, de valamihez igazodni kellett. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Lehet, hogy nehéz a helyzet, de úgy látom, hogy sok a nyert pályázat, és remélhetőleg a problémák 
megoldásra kerülnek.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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335/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 
2013. évi költségvetési koncepcióját. 
A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés 
összeállítását. 
Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetési rendelettervezetét 
Magyarország 2013. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé 
terjeszteni. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
Határidő: 2013. február 15. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata középtávú kibontakozási tervéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Márai gazdálkodási irodavezető 
Az Állami Számvevőszék tavaly ellenőrzést tartott, és azt javasolta, hogy az önkormányzat 
készítsen kibontakozási tervet. Februárban úgy gondoltuk, hogy november hónapban a 
költségvetési koncepcióval együtt készítjük el. Elég nehéz - mint az előzőekből kiderült -, hosszú 
távra tervezni, de hogy az ÁSZ kérésének eleget tegyünk, megpróbáltuk elkészíteni. Nehéz volt, 
mert támpontot sem nagyon kaptunk, hogy hogyan is kellene ennek kinéznie.  
Jelenlegi ismereteink szerint úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak stabil a gazdasági helyzete. 
Ha a rövid és hosszú távú kötelezettségeket áttekintjük, akkor elmondható, hogy a rövid távúakat 
teljesíteni tudjuk, a hosszú távúak esetében pedig úgy tudjuk - jelenlegi információk szerint - az 
állam átveszi az önkormányzatok adósságainak 40 %-át. Próbáljuk megőrizni az önkormányzat 
stabilitását.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ki fizeti a járási hivatal dologi kiadásait? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A járás. Tőlünk csak az épület ingyenes használatát kapták.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az iskolák államosításával előreláthatólag 550 millió forintos kiadás csökkenés várható. A személyi 
jövedelemadó helyben maradó része 240 millió forint, a gépjárműadó 60 százalékát elviszik, ami 70 
millió forint körüli összeg, és mit visznek még el? 
 
Bánkutiné Katona Márai gazdálkodási irodavezető 
Elmondom, amit jelenleg tudunk. Az helyi iparűzési adó marad, a személyi jövedelemadót elviszi 
az állam, a gépjárműadóból is elvisz, az állami támogatások elmennek, de kapunk a 
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településüzemeltetésre támogatást. Általános támogatás, normatív támogatás is lesz, és támogatják a 
szociális ellátást. A szociális intézményünket működtetjük, ahogy eddig.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Úgy látom, hogy kicsit sem lesz jobb a helyzet. A juttatások nem nőnek, mert nincs miből, még az 
inflációval sem. A dologi kiadás is szűkülni fog az inflációval, de ez sajnos nem itt dől el.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
336/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata középtávú 
kibontakozási tervéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata Középtávú 
kibontakozási tervét megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2012. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Az Ipari Parkban dolgozók részéről megkeresés érkezett, miszerint szeretnék, ha új helyi járat 
indulna, ami a Kossuth teret érintve 3 órakor indulna, a Bosch-tól pedig 3:15-kor indulna vissza. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Többletfinanszírozásra szükség van-e emiatt? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nem. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
337/2012. (XI. 26.) 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 Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 9. helyi 
járatra vonatkozó táblázat szerint módosítja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Volán Zrt. 
között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási 
szerződés 9. helyi járatra vonatkozó táblázatát.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A távfelügyeleti rendszerre történő szerződést módosítani szükséges az objektumok változása miatt. 
Egyrészt a MÁV tanműhely és az Anyatejgyűjtő állomás miatt, valamint az Okmányiroda épülete 
fog helyt adni a Járási Hivatalnak. Ezért célszerű január 1-től fizetni azzal a megjegyzéssel, hogy 
legkésőbb március 31-ig kikerül a szerződésből, amikor az üzemeltetői szerződés megkötésre kerül a 
Kormányhivatallal. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
338/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó 
szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött vállalkozási és karbantartási 
szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-
vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 

− a MÁV tanműhely és a régi autóbusz-pályaudvar távfelügyeletére is kiterjedjen a szerződés  
2012. január 1-jétől,  



 

  

11 

− az Anyatejgyűjtő Állomás 2012. október 1-jétől kikerül a szerződésből, mert a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője, mint fenntartó külön szerződést írt alá a 
vállalkozóval, 

− az Okmányiroda épületének távfelügyelete a Járási Hivatal Hatvan, Balassi Bálint út 14. 
szám alatt történő elhelyezése miatt a Kormányhivatallal történő üzemeltetési szerződés 
aláírásakor, legkésőbb 2013. március 31-ig kikerül a szerződésekből. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási és 
karbantartási szerződés jelen határozatban foglaltak alapján történő módosító okiratának, majd a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratának aláírására.  
 
Határidő: 2012. december 15. (szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A karbantartási és a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés mellékleteit célszerű 
aktualizálni egyrészt mivel névváltozások történtek, és a Széchenyi István Szakközépiskola is 
egyházi fenntartású intézmény lett, másrészt a játszóterek is a nyár folyamán felújításra kerültek, 
ezért szükséges végrehajtani a módosításokat. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
339/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, 
adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 
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2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

 
Határidő: 2013. január 1. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
340/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cégjegyzék száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött közterület-karbantartási tevékenység 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 

közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

 
Határidő:  2013. január 1. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés közterület elnevezésének megváltoztatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Tavaly novemberben fogadta el a képviselő-testület, hogy a 6401 helyrajzi számmal jelzett út a 
Strázsa utca nevet kapja. Kérelem érkezett arra vonatkozóan, hogy ezt a nevet változtassa meg a 
képviselő-testület.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez nehogy rendszeressé váljon, mert abba sem tudjuk majd 
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hagyni az átnevezéseket.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozat javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
341/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület elnevezésének megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és 
a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 
2012. december 1-jétől a hatvani 6401 helyrajzi számmal jelzett kivett útra vonatkozóan a Strázsa 
utca elnevezést megváltoztatja Hegytető utca elnevezésre. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a 
rendelet 3. számú függelékben felsorolt szerveket, valamint gondoskodjon a képviselő-testület 
döntésnek a Hatvani Önkormányzati Értesítőben és Hatvan város honlapján történő közzétételéről.  
 
A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határidő: 2012. december 15. (értesítésre) 

2012. január 31. (az utcanév tábla kihelyezésére) 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 26/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az Alkotmánybíróság november 15-ei hatállyal megsemmisítette az új önkormányzati törvénynek 
azt a rendelkezését, ami a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek felhatalmazást ad arra, hogy 
tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokra vonatkozó tényállásokat állapítsanak meg 
önkormányzati rendeletben. Ez a mi vonatkozásunkban azt jelenti, hogy november 16-tól nem lehet 
alkalmazni ezt a rendeletet, a folyamatban lévő eljárásokat az alkotmánybírósági határozatra 
tekintettel meg kell szüntetni. Ezért nincs értelme ezt a rendeletet tovább hatályban tartani, mivel a 
továbbiakban ezzel nem tudunk szankcionálni olyan cselekményeket, amelyek valamilyen módon a 
közösség békéjét sértik. Van egy joghézag, ami alapján valószínűsítem, hogy fog jogszabály születni, 
de ez még a jövő. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
A múlt csütörtöki események után ezt teljesen érthetetlen a számomra. Ezzel azért valamennyire 
kordában lehetne tartani ezeket a cselekményeket. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ahhoz nem elég egy rendelet. Erő és eszköz kell hozzá. A rendeletet hiába lobogtatod, attól nem 
fognak megijedni.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Minden jogszabály annyit ér, amennyit meg tudunk belőle valósítani. Ha elkapnak valakit, akkor 
legalább lehet szankcionálni, de így a legkisebb eszköz se lesz.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
342/2012. (XI. 26.) 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 hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető  
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető  
A nemzeti vagyonról szóló törvény változott, amely alapján az önkormányzat rendeletében 
nevesíteni kell a forgalomképtelen vagyontárgyakat is. Ezzel került kiegészítésre a mellékletben. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
343/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Orbán Péter osztályvezető 
 
Orbán Péter közbiztonsági referens 
A tiltott kirívóan közösségellenes magatartásra vonatkozó szabályozás megszűnt. A közbiztonsági 
koncepció kialakításában ez is szerepet játszott. Korábban a képviselő-testület már határozott arról, 
hogy közbiztonsági koncepció készüljön, amivel a Jogszolgáltató Kft.-t bízta meg. A Jogszolgáltató 
Kft. a rendőrséggel, a tűzoltósággal és az önkormányzattal egyeztetve alkotta meg a közbiztonsági 
koncepciót. Az abban vállalt feladatok úgy lettek meghatározva, hogy az együttműködő partnerek 
ezeket teljesíteni tudják. Tehát nem lettek olyan feladatok vállalva, amiket nem lehet végrehajtani. A 
közbiztonsági koncepcióban javaslat készül a bűnmegelőzési bizottság létrehozására, amely 
ellenőrzi, hogy a koncepcióban megadott feladatok végrehajtásra kerülnek-e.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon kiváló anyagot hoztak létre. Lenne egy kérdésem. Van egy táblázat, amelyben a munkaügyi 
adatoknál nem értem a rövidítéseket.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az RSZS a rendkívüli szociális segély, a RÁT a rendelkezésre állási támogatás, a BPJ a bérpótló 
juttatás.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem vagyok szakértő ebben a témában, csak mint laikus érzem a bőrömön, de nagyon jónak találom, 
főleg a Gordon-féle módszert. Nyilván nem is véletlenül került a koncepcióba. Minél előbb jó lenne 
elindítani az iskolákban.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Tényleg nagyon jó anyag, remélem sikerül mielőbb megvalósítani.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
344/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Közbiztonsági Koncepciójának 
elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Közbiztonsági Koncepcióját 2012. 
december 1-jei hatályba lépéssel, valamint a koncepció végrehajtásával összefüggő 2013. évi 
feladattervet a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
345/2012. (XI. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Közbiztonsági Koncepciójának 
elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Közbiztonsági Koncepciója 
alapján, az abban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Bizottságot választ. 
A bizottság az alábbi személyekből áll: 
1. Szinyei András alpolgármester, 
2. Juhász János, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője, 
3. Orbán Péter közbiztonsági referens. 
A bizottság üléseire meg kell hívni a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjét, a Hatvani 
Városi Bíróság elnökét, a Hatvani Városi Ügyészség vezető ügyészét és a Hatvani Polgárőrség 
elnökét. 
A bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
Határidő: 2012. december 7. (tájékoztatásra) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Egyebek 
 
Kovács István Gáborné bizottsági tag 
A piac térségében a táblák kihelyezésével előrelépés történt. Viszont az autók ugyanúgy rossz helyen 
állnak, hiába van kitéve mindkét oldalon a megállni tilos tábla. A tegnapi napon kinn voltak a 
közterület-felügyelők. Voltak ellenőrzések, addig nem is volt ott senki, de ahogy elmentek, azonnal 
odaálltak megint. Nem kérem, hogy büntessenek, mert a kedves lakók már megjegyezték, hogy azért 
kerültek ki a táblák, hogy a piac bevételét növeljük, de ez nem így működik. Aki ott közlekedik és ott 
lakik láthatja, hogy mi a helyzet. Balesetveszélyes is. Kérelmet nyújtottam be gyalogátkelő 
létesítésére. Az lenne a kérésem, hogy valamilyen formában segítsenek fenntartani a rendet.  
 
Orbán Péter közbiztonsági referens 
A rendőrséggel akkor én egyeztettem le, hogy hétvégén menjük ki, de a csütörtöki események után 
nem volt kapacitásuk. A táblákat módosítni fogjuk, mert az emberek megtalálták a kiskapukat. Az 
elmúlt két hétvégén körülbelül 150 feljelentés érkezett.  
 
Kovács István Gáborné bizottsági tag 
Ezen kívül utána kellene nézni a tulajdonviszonyoknak a piac területén, mert mos már ott tartunk, 
hogy egyes emberek zaklatják a másikat azzal, hogy az az ő területük és miért állnak oda, elkezdenek 
ordítozni. Nekem nincs jogosultságom rendet csinálni közöttük. Körbe kellene keríteni a területet, 
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mert én hiába zárom a piacot, a kapu mellett bárki be tud menni. A konténer tele van idegen 
szeméttel. Tudnia kellene mindenkinek, hogy ez magánterület.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem ehhez a témához tartozik, de kaptam egy jelzést, hogy a jégpályánál a sátor ponyváról 
lecsöpögő víz miatt a jégen kitüremkedés képződik. Ezt fontos lenne megoldani, lefaragni, hogy 
senki ne essen el, illetve lényeges, hogy nyitásra legyen rendbe téve.  
 
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, és zárt ülést rendelt el. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Kis Éva Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnök 


