
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 

2013. január 17-én a Városháza emeleti kistermében 1100órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 Kis Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással 
elfogadta Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 

 
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: 
 
1/2013. (I.17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. január 
17-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 Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) és a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
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N a p i r e n d : 
Z á r t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj adományozásának módosítására 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) és a szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Az előterjesztés tartalmazza a Hatvan Kártyával, illetve a vásárlási kedvezmény, az úgynevezett 
Szociális Kártyával kapcsolatos javaslatokat. A kártyák érvényesítésénél, a kiadásuk dömpingjében 
lényegében egyszerűsítené a Hatvan Kártyánál gyakorolt módszer átvétele az eljárást, amelyet a 
vásárlási kedvezménynél is alkalmaznánk. Az adóhatóságnak nem igazolást kellene kiállítani, és azt 
külön iktatni, hanem ők ellenőrzik azt a nyilatkozatot, amelyben kijelenti az igénybe vevő, hogy 
nincs az önkormányzat felé lejárt határidejű köztartozása és egyéb tartozása. Emellett átvezetésre 
kerül a rendeletben, hogy megváltozott a hivatal elnevezése. Pontosításra kerül még a Hatvan Kártya 
ügyintézésével kapcsolatban, hogy ott is bevezetésre kerül az adóhatóság ellenőrzése, miszerint nincs 
gépjármű adó tartozása az igénylőnek.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt szeretném megkérdezni, hogy az előterjesztés elején az van, hogy a Szociális kártyával vásárolni 
december 31-ig lehet, de maga a kártya január 31-ig érvényes. Nem értem, hogy ez miért van.  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Ez hatósági eljárás, ami a jogosultságot állapítja meg december 31-ig. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még lehetőség a változtatásra. Biztosan van olyan hatvani 
lakos, akinek nem Hatvan van a forgalmi engedélyében. Természetesen lakcímkártyával rendelkezik. 
Ő így nem kaphat Hatvan Kártyát? 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Úgy tudom, hogy 15 napon belül át kell íratni a forgalmi engedélyben a lakcímet, tehát ez egy 
kötelezettség, hogy a valóságnak megfelelő lakcímnek kell szerepelnie, illetve egyértelműen 
igazolnia kell, hogy Hatvanban fizet a gépjármű után adót.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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2/2013. (I.17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) és a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező a Hatvan kártyáról szóló 6/2011. (I.28) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
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: 
 
3/2013. (I. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) és a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. 
(II.29) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
 
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 rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. 
 

K.m.f. 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 tag elnök 
 
 


