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

2013. február 12-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
 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. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 

 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
37/2013. (II.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. február 
12-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

2. Előterjesztés iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd megbízott aljegyző  
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3. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd megbízott aljegyző 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az önkormányzat elfogadta 2012. novemberében a koncepciót, a Magyar Köztársaság költségvetését 
pedig 2012. decemberben az országgyűlés. Ennek függvényében kezdtük el a 2013. évi 
önkormányzati költségvetés összeállítását. Törvényi változás, hogy az államháztartási törvényben 
változott a benyújtásnak a határideje. Amikor az országgyűlés elfogadta az ország költségvetését, 
annak a hatályba lépésétől kell számolni a 45 napot. Tehát 45 napon belül be kell terjeszteni a 
képviselő-testületnek az önkormányzat költségvetését. Ennek megfelelünk, tehát a beterjesztés most 
megtörtént. A költségvetés tervezésekor több mindenre figyelemmel kellett lennünk. Egyrészt elég 
sok törvényi változás volt, képviselő-testületi döntések voltak 2012-ben, amiket mi a költségvetésbe 
beépítettünk. Nagy változás volt, hogy 2012-höz képest már nem lehet a költségvetést működési 
hiánnyal elfogadni, tehát kimondja a törvény, hogy külső finanszírozásba, működési hiányba nem 
lehet bevonni finanszírozást. A működési hiányba a helyi pénzmaradványt figyelembe lehet venni, 
ezt be is építettük. Feladatátrendeződés történt államháztartási szinten. Egyrészről 2013. január 1-től 
járási hivatalok jöttek létre, a polgármesteri hivataltól feladatok kerültek át a járási hivatalba, pl. 
okmányirodai, gyámhivatali, szociális ügyek. Ezeket a feladatokat 2013-ban az önkormányzat már 
nem veszi számba. Az oktatási rendszerben, a köznevelésben is feladatátcsoportosítások történtek. 
Általános iskoláknál, középiskoláknál a fenntartó a KIK lett tehát az általános iskoláknál a 
pedagógusoknak és a közvetlenül hozzájuk tartozó segítőknek a bérét a KIK finanszírozza. A 
működtetést az önkormányzat vállalta, tehát jelenleg is szerepelnek a költségvetésünkben a dologi 
kiadások és azon személyeknek a kiadása, akik a működéshez kapcsolódnak. A DISZI esetében a 
kollégium kivételével teljes egészében a költségvetésünkből a 2012. évi előirányzat kikerült. Nagy 
intézmény volt a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, ezt pedig az 
egyháznak adtuk át tavaly augusztus 31-től, ő működteti. A feladatátrendeződés következtében a 
bevételek számbavételénél is figyelembe kellett ezt venni, ugyanis módosultak a költségvetési 
támogatások 2013-ban. A régi normatív támogatás, ha nem is teljes egészében, de megszűnt. A 
szociális résznél megmaradt az előző finanszírozási rendszer. A feladat elvonásból következően 
vannak olyan elemek, amelyeket az állam 2013-ban nem ad át az önkormányzatnak. Itt értem azt, 
hogy a személyi jövedelemadó megmaradt állami bevételnek, az önkormányzat azt nem kapja meg, a 
gépjárműadónak pedig a 60 %-át be kell fizetni az állami költségvetésbe. Ezek után a bevételeket és 
a kiadásokat számba vettük, itt bevételi és kiadási oldalon is 4.838.996.000 forinttal számoltunk. A 
működési kiadások tervezésekor az intézményekkel közösen leültünk, tehát közösen alakítottuk ki 
minden intézmény költségvetését úgy, hogy az 2013-ban is működőképes legyen. A bérek 
vonatkozásában a jelenleg kötelező elemek benne vannak, illetve azok az elemek, például a cafetéria, 
amik 2012-ben benne voltak, azok 2013-ban is megmaradtak. A dologi kiadásokban is megpróbáltuk 
úgy kialakítani a működési szintet, hogy ne legyen fennakadás, tehát a közüzemi számlákat ki bírjuk 
finanszírozni. Ha a tavalyi előirányzatokat és a mostani finanszírozási rendszert összehasonlítom, 
akkor az egyenleg körülbelül plusz 160 millió forintra jön ki, ami azt jelenti, hogy a hiányunkat ezzel 
meg tudtuk oldani. Tehát a tavalyi indulásnál 163 millió forint működési hiányunk volt, azt ezzel az 
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átrendeződéssel megoldottuk, tehát nem kellett még további csökkentéssel számolnunk, akár a 
Városgazdálkodási Zrt. esetében, akár itt a hivatalon belül. Tudtuk azt a szintet hozni, ami tavaly 
volt. Ami a hiánynál megmaradt, azt az év végi pénzmaradványból rendezni tudtuk, tehát a működési 
hiányunkat ezzel legalizálni tudtuk. Felhalmozás terén elég sok kiadással és bevétellel számoltunk. 
Egyrészt áthozott kötelezettséggel számba vettük azokat a képviselő-testületi döntéseket vagy már 
megkezdett beruházásokat, amiket még 2012-ben a képviselő-testület elhatározott, illetve van már 
nagyon sok olyan uniós pályázat, amiről már jött értesítés, hogy megnyertük. Azokat teljes 
egészében bevételbe és kiadásba is beépítettük. Olyan benyújtott pályázatok esetén, ahol az értesítés 
még nincs meg vagy még függőben van, tehát most van elbírálás alatt, ott pedig az önerőt próbáltuk 
betenni a költségvetésbe. Ennek lefolytatása után tehát úgy néz ki, hogy a felhalmozási hiány 301 
millió forint jelenleg a költségvetésben. Éppen ezért a polgármester úr is jelezte, hogy az önerőkre 
szeretnénk még pályázni, hogy esetleg ezzel csökkenne a hiányunk. Reménykedünk abban, hogy a 
helyi vállalkozások 2013-ban nagyobb eredményt tudnak elérni, tehát nagyobb lesz az adóbevétel, és 
ezzel talán év végére meg tudjuk oldani, hogy a hiányunk csökkenjen.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Kicsit becsapódtam, mert a bizottsági munkatervben február 28-ra van beírva a költségvetési rendelet 
elfogadása. Így a mai napot meg tudtam oldani, de sajnos a csütörtöki képviselő-testületi ülésen nem 
tudok itt lenni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Amikor készítettük a munkatervet, - most elég hamar, - akkor már elfogadott költségvetése volt az 
országnak, és mi azt gondoltuk, hogy 30 napon belül, tehát a januári testületi ülésre behozzuk a 
költségvetést. Nekünk ez könnyebbség volt, hogy kaptunk még 15 nap haladékot, nem január 31-re 
kellett behoznunk, hanem a február 15-i ülésre, mert erre a törvény továbbra is lehetőséget ad, csak 
átkerült az átmeneti rendelkezések közé, és ez utólag derült ki, úgyhogy ezért elnézést kérünk.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nincs semmi gond, most megkérdezem, amit meg szeretnék. A költségvetéssel kapcsolatban inkább 
kérdéseim vannak, hogy értsem. Az egyik kérdésem, hogy futotta-e cafetériára? Ha igen, az nagyon 
jó! Azért, hogy ne legyek hosszú összeírtam, hogy miket szeretnék kérdezni. Ezt oda is adom, hogy 
könnyebb legyen válaszolni, illetve segítségnek a jegyzőkönyvhöz.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Köszönjük szépen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
„Az elkészült koncepció azt mutatta, hogy a kiadások meghaladják a bevételi forrásokat.” Mit takar a 
kiadások rangsorolása? Gondolom az EU-s pályázatok önerejét vagy még valami mást is takar? A 
következő a rendelettervezet 5.§ (4.) bekezdése szerint az évközi központi előirányzatra vonatkozó 
zárolást haladéktalanul a testület elé kell terjeszteni. Erre lehet esetleg számítani? Tehát van valami, 
amiért belekerült a rendeletbe? Mert az eléggé felborítaná, ami előre be van tervezve. Közcélú 
foglalkoztatásra továbbra is csak 50 fő van beállítva, mint az előző években, 80%-os 
támogatottsággal, a központi keret által biztosított lehetőség változatlansága miatt. Ehhez lenne egy 
plusz információm, amit nemrég olvastam valahol és kérdezem, hogy igaz-e, hogy az 
önkormányzatok kaptak egy utasítást, hogy csak 5 hónapig és csak napi 6 órában lehet foglalkoztatni 
a közmunkásokat, és mindezt 36.750 Ft bérért? Véleményem szerint ez az 50 fő nagyon kevés, bár 
ahhoz, hogy tudjam helytálló-e amit mondok, tudnom kellene mennyi volt a kihasználtság, mekkora 
volt erre az igény? Mert, ha úgy kellett összevadászni az 50 főt, akkor persze rendben, de ha nagyobb 
volt az igény, akkor miért csak 50 fő? De ha eltekintünk az 50 főtől, és tényleg csak 5 hónapig, napi 
6 órában és csak 36.750 Ft-ért foglalkoztatjuk őket, akkor ez nem jó. A következő, hogy a bérek 
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továbbra sem emelkednek, még az infláció mértékével sem, 2010 óta, illetve azelőtt sem. Ennek 
kapcsán – és tudom, hogy ez nem helyi szintű elhatározás kérdése – tudjuk-e, hogy milyen hatása lett 
az egy kulcsos személyi jövedelemadó bevezetésének és a bérkompenzációs sáv 2013. január 1-től, 
ami 190 ezer forintról 135 ezer forintra csökkentésének a dolgozók részére kifizetett nettó bérben? 
Tudom, hogy erre rögtön nem lehet válaszolni, később is jó lesz. Mert, ha volt hatása, akkor az gond. 
Idáig 190 ezer forintig lehetett bérkompenzációt igényelni, január 1-től csak 135 ezer forintig. Aki a 
két összeg közé esik, azt lefinanszírozza-e az önkormányzat támogatás nélkül, vagy ennyivel 
kevesebb pénzt kapnak a dolgozók? Még egy kérdésem lenne a bérekkel kapcsolatban. Egy 
államtitkári bejelentés volt még tavaly októberben, hogy 2012. november 1-től a védőnői praxisokat 
praxisonként lefinanszírozzák és biztosítják a fenntartóknak a 25 ezer forint/hó összeget a 
normatívában. A kérdésem az lenne, hogy ez tényleg így volt-e, tényleg kaptunk-e védőnői 
praxisonként 25 ezer forint többletfinanszírozást, és ha igen, akkor a védőnők kaptak-e emiatt 
béremelést? Ezek lettek volna az általános kérdéseim. A bevételeknél az 1/a. és 1/b. mellékleteknél 
lenne egy apró megjegyzésem, mégpedig az, hogy a táblázat nem tartalmaz mértékegységet, de 
gondolom ezer forintban vannak az adatok feltűntetve. Az 1/a. mellékletben a 11. soron feltüntetett 
bérleti díj bevétel, ami 2012-ben 22.780 ezer forint volt, 2013-ban 6.748 ezer forint. A Polgármesteri 
Hivatalnál is 380 ezer forintra csökkent 910 ezer forintról. Mit takar és miből ered a nagymértékű 
bevétel csökkenés? További kérdésem, hogy a kölcsönök nyújtására 29.906 ezer forint van tervezve. 
Itt mire gondoltunk? Kinek akarunk kölcsön adni, látunk-e már valamit, amiért kölcsön kell adnunk? 
Vagy ez csak egy lehetőség? Mert akkor lehetne tartalékból is, ha szükséges. Az 1/c. mellékletben az 
utolsó tételnél, az Albert Schweitzer Kórház 20 millió forintos kölcsönnél kimaradt a kölcsön 
visszafizetési határideje. A kiadásoknál miközben mindenhol látjuk, hogy szigorúan takarékoskodni 
kell, úgy a dologi, mind egyéb téren, a Média Kft. közel 121 millió forintot kap működésre. Ez az 
összeg az egyéb önkormányzati feladatokra biztosított keret 21%-a, amit én nagyon soknak tartok. 
Eközben az Ady Endre Könyvtár, a Művelődési Ház és a múzeum összesen csak 112.201 ezer 
forintot kapnak. Az a kérdésem, hogy mennyivel emelkedik a Média Kft-nek biztosított összeg 2012-
höz képest? A dologi kiadásokat a 2012. évivel azonos szinten tervezték, az infláció nem került 
figyelembe vételre, de reméljük, hogy a rezsicsökkentés besegít majd egy kicsit az intézményeknél 
is. A személyi kérdéseknél két kérdés merült fel bennem: a létszámoknál az óvodáknál látom, hogy 
fél fők vannak. Arra gondoltam, hogy ezek az óvodatitkárok lesznek, de két óvodánál nincs fél fő. 
Ebből azt gondoltam, hogy mivel a Gesztenyéskert Óvoda 6 csoportos nagy óvoda, illetve két 
telephelyen működik, ezért 1 fő van ott, a Vörösmarty téri óvodának pedig nincs óvodatitkára? Ők 
ugyan csak 3 csoportos óvoda, de óvodatitkár azért kellene. Szintén a létszámoknál látom, hogy a 
munkahelyi üdültetésnél 1 fő van. A költségvetésbe be van állítva 500 ezer forint a munkahelyi 
üdültetésre, de van egy ilyen teljes státusz. Mit takar ez a munkakör, mert gondolom ez nem olyan 
mennyiségű feladat, melyhez teljes állás kellene. A 2/d. mellékletben a riasztó távfelügyelet a 2012. 
évi összeggel került tervezésre, nyilván ez tartalmazta a Polgármesteri Hivatalt és az Okmányirodát. 
Azonban az Okmányirodát közben átadtuk a járásnak, de a díjat továbbra is mi fizetjük? Szintén a 
2/d. mellékletben, ahol az oktatási intézmények fenntartási költségeit tervezi és lebontja 
intézményekre a költségvetés tervezet, ott azt látom, hogy két iskolánál csökkent az előző évihez 
képest a dologi kiadás, három iskolánál pedig nőtt. Mi ennek az oka? Volt valamilyen energia 
korszerűsítés vagy bármi? A következő kérdésem az lenne, hogy a Lantos Ügyvédi Irodával 
kötöttünk-e szerződést, mert nem emlékszem rá. Ha igen, akkor milyen feladatra, mert be van állítva 
a költségvetésbe 4,5 millió forint. A 2/e. mellékletben: Nagyon örülök annak, hogy a Lokomotív 400 
ezer forint többlettámogatást kap, azt viszont szomorúan látom, hogy a Góliát Diáksport 
Egyesületnek csökkent a támogatása 200 ezer forinttal. Az utánpótlás nevelés fontos. Az utolsó 
kérdésem pedig az lenne, hogy az előterjesztés végén vannak a pályázatok mellékletei, és annak a 6. 
oldalán a TÁMOP 3.1.12-12/1 projektnél, az összköltség mellett van egy szám: 29.999.985. Azt 
szeretném kérdezni, hogy ez milyen szám? Lehetséges, hogy véletlenül került oda, vagy ha nem, 
akkor érdekelne, hogy mi ez.  
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem mi pályáztunk, hanem bekapcsolódtunk Heves megyéhez, és ebből csak a miénk a kisebb 
összeg. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A közfoglalkoztatással kapcsolatban szeretnék egy pár szót szólni. Tavaly is volt rá keretünk, de az 
az igazság, hogy nagyon nehéz összeszedni az embereket. Még az 50 embert sem biztos, hogy össze 
lehet, és 2 hét után a fele táppénzen van, vagy be kell őket kísérni a kórházba. Nincsenek 
hozzászokva a mozgáshoz. Tehát szerintem még ezt a keretet sem fogjuk tudni teljesen kihasználni, 
mert egyszerűen nem lesz ennyi ember, aki jelentkezni fog. Ezt már most borítékolom a tavalyi 
tapasztalatok alapján. Ez a helyzet. Nagyon nehéz olyan munkát elvégeztetni, mint például mondjuk 
árokásás, ároktisztítás. Nagyon nehéz munkára fogni azokat, akik jelentkeznek. Vannak közöttük 
azért természetesen tisztességesek is, kb. 10 fő, akik mindig ott vannak, de a többiek szinte 
semmilyen érdemi munkát nem végeznek. Sajnos ez az igazság.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nekem is hasonló tapasztalataim vannak, hiszen rendszeresen jártam ki megnézni őket. Úgy tudom 
tavaly kb. 80 fő jelentkezett, de a felét rögtön kiírta az orvos. Akik maradtak, szét voltak osztva, de 
nem sikerült úgy mennem, hogy ne az árnyékban ültek volna és ettek, illetve nagyon sokszor volt, 
hogy meg sem találtam az illetőt. A 10 fő, akiket Papp István bizottsági elnök-helyettes úr említett, 
valóban így van, ők azok, akik tisztességesen dolgoznak. Sajnos tényleg nagyon nehéz összeszedni is 
őket.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Olyanban esetleg nem tudunk gondolkodni, hogy kvalifikáltabb munkaerő a munkanélküliek közül 
kvalifikáltam munkára?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető asszonnyal felváltva válaszolnánk a kérdésekre, illetve amire 
most nem tudunk, azt írásban meg fogjuk küldeni. A közmunkára visszatérve, ez az 50 fő 
önkormányzati szinten lett betervezve, tehát ez egy keret, amit az önkormányzat igényelni tud. A 
munkaügyi központ tájékoztatása szerint ebben az évben ismét a hosszú távú foglalkoztatást fogják 
preferálni. Ez azt jelenti, hogy 8 órában és 12 hónapig lesz a foglalkoztatás. Gondolom, hogy a 
minimálbért meg kell adni, illetve ha középfokú végzettségű közmunkást sikerül foglalkoztatni, 
akkor a garantált bérminimumot. Mindkettőt magasabb szintű jogszabály rendezi. Kvalifikáltabb 
munkaerő így valószínű, hogy kerül a rendszerbe. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évi próbálkozás, 
hogy 4 és 6 órában kevés hónapig történő foglalkoztatás, nem segítette elő a kvalifikált munkaerőnek 
a bekapcsolását a rendszerbe. Bizonyára erre más is rájött, és ezért változtattak.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez a klasszikus árokásós, szemétszedős foglalkoztatás százalékos támogatottságú? A másik pedig, 
hogy a munkaügyi központon keresztül megy a hosszú távú foglalkoztatás? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Mindkettő a munkaügyi központon keresztül megy. Nem látjuk még a rendszert. Ez egy általános 
tájékoztatás, hogy ismét nagyobb hangsúlyt kap a hosszú távú 8 órás foglalkoztatás.  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Vannak lehetőségek, így már jelentkeztünk is a közművelődés területén egy 100%-os támogatottságú 
pályázatra, ahol 15 főt jelöltünk meg. Ez már a magasabban kvalifikált embereknek szól majd. Tehát 
több oldalról próbálkozunk.  
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Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A Média Hatvan Kft. megemelt támogatásával kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy 
tudomásom szerint lesznek új műsorok behozva. Tehát a műsor szerkezete nem ugyanaz lesz, mint 
volt, hanem kibővül. Annyival több lesz a műsoridő, ezért a többletköltség ezt takarja, amit tudok. 
Nem azt takarja, hogy megemelik a béreket vagy ilyesmi. A Kft-hez tartozik a Hatvani Hírlap is, ezt 
is ők finanszírozzák. De sokrétű a feladatuk, a nyári programoktól kezdve, különböző műsorok, tehát 
mindig van valami. Az önkormányzatnak igenis feladata, hogy a városban leszervezze a feladatokat 
és legyenek programok a városban. Hosszabb távon reméljük beindul majd a kastély ügye is, ahol 
lesz egy rendezvényterem és talán mozi is. Illetve a strand, ahol gyermekmedence és gyógymedence 
is lesz hosszabb távon. Valószínű ennek megoldása már a következő önkormányzat feladata lesz. 
Hatvan egy élhető város legyen teljes körű kulturális és szórakoztató tevékenységgel ez a célunk. A 
fellépők nem milliókért jönnek, nem nagy költségvetésűek a koncertek. Igyekeztünk megvenni a 
faházakat, hogy azt se kelljen bérelni, de sajnos pénzbe kerül minden. Jagodics Milánnál található 
műsorszerkezet tervezet, hogy milyen új műsorok lesznek. Érdemes megnézni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Sok panaszt kapok, hogy az intézmény elküldi a meghívó levelet, és visszajelzést sem kapnak, nem 
mennek ki. Vannak preferált intézmények.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Minden fontos eseményen ott vannak. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
És ki dönti el, hogy mi a fontos? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Van főszerkesztő, Jagodics Milán, ahogy az MTV-nek is van vezetője.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Akkor szeretnénk válaszolni a kérdésekre. Kérdés volt, hogy a kiadások rangsorolása mit takar. 
Egyrészt, hogy működőképes legyen a város, tehát ne legyen fennakadás a működésben, illetve az 
EU-s pályázatoknál, amit a képviselő-testület eddig már határozott, az bekerüljön a költségvetésbe. 
Sajnos a fejlesztésbe sokkal több, új feladatot nem tudtunk beépíteni. Elsőbbséget élveztek a 
pályázatok, azokat próbáltuk úgy beletenni, hogy meglegyen a fedezetük. A következő a zárolások: 
ez az államháztartási törvényben van benne, és az elmúlt években is mindig benne volt. Egy 
pályázatnál is előfordulhat, hogy nem fogadják el, mondjuk még nem volt ilyen az elmúlt években. 
Tehát ez az Áht-ból van beleemelve. A közcélú foglalkoztatásról többet nem tudok elmondani. A 
bérekkel kapcsolatban nem volt ilyen felmérés, hogy most januárban ki az, aki esetleg kevesebbet 
kapott volna. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem gond, ha nem kapok most választ, de ha lehetne ilyen információt kapni, annak örülnék.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A KIK-nél az átadás-átvétel miatt volt olyan, hogy nem az emelt minimálbér után kapták meg a 
fizetést, hanem még a régi után.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A pedagógusokról van szó? 
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Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Nem a pedagógusokról, nekik nem volt emelés szerintem. Talán majd szeptemberben lesz. Azokról 
van szó, akik a műkötetést végzik, a takarítónőről, a karbantartóról Ez a probléma viszont orvosolva 
lett.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én óvodák irányából hallottam ilyet. 19 ezer forintot.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Én is tudok ilyenről, de nem azért mert ennyivel csökkent, hanem átvezetési hiba volt, de a 
következő bérben már meg fog nekik jelenni.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A védőnőkkel kapcsolatban az OEP ilyenkor, egy költségvetés tárgyalásakor előre mindig csak 
hozzávetőleges információt ad. Nem kapunk tőlük 2013-ra teljes információt. Majd amikor január-
februárban megkapjuk a finanszírozást, akkor szoktuk megnézni. Novemberben kaptunk többlet 
finanszírozást, de akkor még az sem fedte le a teljes bérüket. Az önkormányzati kiegészítés még 
mindig sokkal több. Tehát nem kaptak többletet, sőt jelenleg nem fedi le a bérüket a finanszírozás. 
De megnézzük január – februárban, hogy hogy áll, mert ezt a problémát ők jelezték. Még most sem 
tudjuk pontosan, hogy januártól mit fognak finanszírozni. Tehát nem kapunk előrejelzést tőlük, az a 
gond. A bevételekkel kapcsolatban az 1/a. táblázatban átrendeződés volt. Próbáltunk kivenni belőle 
olyanokat, mint pl. a Robert Bosch együttműködést, tehát 2013-ban külön nevesítettünk dolgokat, 
ami eddig ebben a 22 millió forintban egyben volt benne. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A polgármesteri hivatalnál is ilyen miatt van? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Igen.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De összességében akkor nem csökkent a bérleti díj? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem csökkent. Olyan volt benne, hogy a képviselő-testület most januárban elfogadta, hogy az FC 
Hatvannak ingyenesen adjuk a vagyonkezelői jogot. Ez már 2013-ban nem szerepel. A pontosítást 
pedig köszönjük a mértékegységet illetően, pótolni fogjuk. A kölcsönökkel kapcsolatban pedig 
képviselő-testületi döntés volt januárban, hogy a kórháznak még 20 millió forintot adunk év végéig a 
pályázatához. A 9 millió forint kölcsön pedig a hulladékgazdálkodási társulásnak volt decemberben, 
csak még nem került átutalásra. A bevétel és a kiadás oldalon is szerepel. A Média-Hatvan Kft.-vel 
kapcsolatban nem tudok többet hozzáfűzni. A munkahelyi üdültetésnél lehet, hogy mi rontottuk el, 
mert az ott egy fél fő. 4 órában van foglalkoztatva a hölgy, nem 8 órában, tehát nem egész fő. 
Megbízással van, csak ugye van ott egy létszám és megpróbáltuk beletenni. A riasztóval 
kapcsolatban elvileg az okmányiroda már nincsen benne. Ugyanakkor még addig mi fizetjük – tehát 
továbbszámlázásra kerül – amíg nem írják át nekik. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Járási Hivatallal úgy kötöttük a megállapodást, hogy nagyon sok szolgáltatás esetében, amíg ők 
központilag, kormányzati szinten a közbeszerzést nem folytatják le, addig az önkormányzat a 
számlafizető, de mi továbbszámlázzuk nekik, tehát ennek is van kiadási és bevételi oldala is. Sok 
szolgáltatás szerepel így a megállapodásban, amit a kormányhivatallal kötöttünk.  
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A sportegyesületeknél pedig a sportkoncepcióban amik benne voltak, azok kerültek bele. A Góliát 
Sportegyesületnek decemberben megelőlegeztünk támogatást, amit májusban fog majd elkölteni,  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát ezért most ennyivel kevesebb pénzt kap, mint tavaly.  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ezt vállalta akkor a pályázat benyújtása miatt, és kérte, hogy előlegezzük meg a 2013. év terhére. Az 
óvodáknál az említett státuszok tényleg a kisegítők, óvodatitkárok. A Vörösmarty téri Óvodával 
kapcsolatban merült fel, hogy városi szinten ők az összekötő óvoda, náluk van a munkaközösség 
vezető, és felmerült emiatt plusz fél fő. De van óvodatitkáruk is 4 órában.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Lantos Ügyvédi Irodával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy a tavalyi évben még a 
Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda alatt szerepelt, de most polgármester úr úgy döntött, hogy a 
bonyolultabb gazdasági ügyleteknek a megvizsgálására egy új ügyvédi megbízást ad Lantos Bálint 
ügyvéd úrnak.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát nem került a képviselő-testület elé ez a szerződés, hanem a polgármester úr saját hatáskörben 
döntött.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az általános iskoláknál minden a gondnokságra került, tehát itt ezeket majd közösen fogjuk kezelni. 
Figyelembe vettük a 2012. évi felhasználásokat. Elsődleges volt, hogy először a közüzemi számlák 
ki legyenek fizetve. Szerintem nem lesz gond egyik intézménynél sem. Mivel egy kézben van az 
egész, és úgy alakul, hogy át kell csoportosítani, megoldható lesz, mert közösen fogjuk ezeket 
kezelni, csak mégis úgy gondoltuk, hogy azért nevesítve legyen, hogy a Kossuth Lajos Általános 
Iskolára mit költünk, illetve más iskolákra, de központilag fogjuk beszerezni akár a tisztítószert, akár 
az irodaszert. Tehát ezeket a feladatokat innen a Központi Gondnokságról fogjuk ellátni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha valahol kifizetetlen számla lenne, azt úgyis megoldjuk. Csak azt nem értettem, hogy egyeseknél 
miért csökkent, másoknál pedig nőtt. Azt hittem, hogy esetleg csökkent a területe, vagy csökkent a 
gyerekek száma, ilyesmi. Köszönöm a válaszokat, nincs több kérdésem. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Nekünk örülnünk kell, és a mindenkori városvezetésnek feladata, hogy Hatvan fejlődjön. Minden 
szempontból ki kell használnunk az adódó EU-s pályázatokat. Tudom, hogy az önrészeknél van 
amikor visszajön 100%-ban, talán a vasúti híd pályázatnál is. Reméljük, hogy meg is fog épülni az az 
újhatvani híd. Az elmúlt alkalommal kellett még megszavaznunk plusz hozzájárulást, mert ugye a 
katolikus iskolánál aluljáró lesz, nem lesz lámpa, nagyon jól meg lesz csinálva. Ez a balesetek 
elkerülése érdekében is jó lesz.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Illetve gyorsítja a forgalmat is.  



 

  

9 

 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Tehát ahhot, hogy nyerjünk bruttó 6 milliárd forintot és legyen egy gyönyörű új hidunk, ehhez 
hozzáteszünk 170 millió forintot. Hozzáteszem, hogy 170 millió forintból kb. 10 db 500 méteres utat 
teljesen le tudnánk aszfaltozni, amilyen az én kerületemben is van, és be volt tervezve a javítása, de 
most csúszni fog sajnos. De ezt meg kell értenie a lakosságnak is. Ezek a dolgok meg lesznek 
csinálva, mert muszáj megcsinálni őket, de ha nem lépjük meg most ezt a lépést, akkor nem lesz híd. 
Vannak bizonyos érdekek, amik ezeket a pénzeket máshová szerették volna vinni, ez nem titok, és a 
polgármester úr nagyon határozott hozzáállása is segített. Ha minden jól megy, meg fogjuk nyerni és 
lesz egy nagyon jó új hidunk, külön sávval a buszoknak. Annak idején a buszpályaudvarnak is 
nagyon örültünk. Ami a városban épül, annak mind örülnünk kell. A lakókkal próbálom 
lekommunikálni az útfelújítások csúszását, de úgy néz ki, hogy megértették és örülnek az új hídnak, 
mert ez nagyot dob a város közlekedésén. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem is kérdés, hogy a vasúti híd egy alapvetően fontos dolog, különösen az újhatvaniaknak. Az 
pedig természetes, hogy ha az ember valamit szeretne, az pénzbe kerül. Az egész városnak közös 
érdeke, hogy az a híd megépüljön.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A belvárosban is meg lesz csinálva a régi buszmegálló gyönyörűen. A látványterven lehet látni 
milyen szép lesz. Az a lényeg, hogy a város fejlődjön, hiszen az én gyerekeim is ide fognak 
visszatérni. A múltkor megszavaztuk azt a 20 millió forintot a kórház pályázatához, hogy a 2,5 
milliárd forintos új műtőblokk meglegyen, illetve visszaadtuk nekik az épületet is, ami elvileg a 
miénk volt. Egy komplex intézmény lesz, egy központi kórház.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Minden elismerésem a Pénzügyi Osztályé, hogy így elkészítették a költségvetést, mert szerintem az 
elmúlt 20 évben nem volt ilyen nehéz dolguk, mint most. A törvényi változások miatt, az átsorolások 
miatt, viszont sok olyan dolog van, ami miatt vissza fog valószínűleg kerülni a bizottság elé.  
 
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: 
 
38/2013. (II.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
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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: 
 
39/2013. (II.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az „Egertej” Tejipari Kft.-vel kötött 
iskolatej szállítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, egyben felhatalmazza 
a polgármestert a határozat mellékletét képező iskolatej szállítási szerződés megszüntetéséről szóló 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
2013. január 1-én hatályba lépett a hulladékról szóló törvény, amely alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg. A képviselő-testület a 2012. december 13-i ülésén elfogadta a helyi 
közszolgáltatásokról szóló rendelet módosítását, amely alapján a hulladékszállítási díj 2012. 
december 30. napjától megemelésre kerül. Így a törvényi változások miatt már nem lehet hatályban 
olyan önkormányzati rendelet, amely hulladék szállítási díj vonatkozásában díjmegállapítást 
tartalmaz. Ezért kell a rendelet mellékletét hatályon kívül helyezni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
2012. december 13-án fogadta el a képviselő-testület ezt a javaslatot és novemberben a parlament 
ezt már megszavazta. Nem lehetett ezt tudni előre? De nem is ezért kértem volna szót, hanem azért, 
mert amikor a rendeletet tárgyaltuk 2012. december 13-án, már akkor is szóvá tettem, hogy nincs az 
előterjesztés mögött az anyag, ami alátámasztotta a díjemelést. Nem láttuk, vagy legalábbis én nem 
láttam, de úgy gondoltam, hogy elfogadta a testület, most már nem nézegetem. Érdekes, mert ha 
akkor, amikor elfogadta ezt a képviselő-testület, akkor érvényesíti a 4,7 %-ot, akkor januártól a 
hulladékszállítási közszolgáltatást végző cég további 4,7%-ot érvényesíthetett volna. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy kár, hogy nincs díjemelés, dehogy akarom, sőt. Viszont az a kérdésem, hogy 
vajon a közszolgáltatást ez most hogyan érinti? Nem hogy a 23% nincs meg, amit én nagyon 
sokallok, hanem most már a 4,7% sincs meg és a tavalyi áron megy tovább. Akkor így hogyan 
teljesül a közszolgáltatás? 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
A 23% megmarad. Azért, mert a rendelet mellékletét január 1-jével visszamenőlegesen helyezzük 
hatályon kívül, mert a törvény azt mondja, hogy 2013. január 1-től -  amikor az új Hgt. hatályba lép, 
- önkormányzati rendelet nem tartalmazhat hulladékszállítási díjra vonatkozóan rendelkezést, hanem 
azt a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján a miniszter rendelete fogja országos szinten 
központilag tartalmazni. Ez a rendelet még nincs. A Hgt. átmeneti rendelkezései között szerepel egy 
olyan szabályozás, ami azt mondja, hogy ameddig a miniszter rendelete nem lép hatályba, tehát nem 
kezdődik el a központi ügyalkalmazás, addig az önkormányzatoknál 2012. december 31-én 
hatályban lévő díjat kell alkalmazni. Nekünk december 30-án hatályba lépett a 23%-os díjemelés, 
31-én még hatályban volt, tehát ezt a díjat kell alkalmazni azzal, hogy ezt még a közszolgáltató az 
önkormányzat nélkül 4,2%-kal, tehát az infláció mértékével emelheti.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor sem értem.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
2013. január 1-jével helyezzük hatályon kívül, mert ekkortól nem egyezünk a felsőbb jogszabállyal.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát akkor „semmi közünk hozzá” alapon helyezzük hatályon kívül.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
40/2013. (II.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés mellékletét képező 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. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 tag elnök 


