
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. 

március 25-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes  általános igazgatási osztályvezető 
 Rékasi Éva   számviteli,vagyonnyilvántartási-és kezelési oszt.vezető 
 Simon Tamás sport-ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző 
 dr. Veres András  ügyvéd 
 Jagodics Milán a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 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: 
 
75/2013. (III.25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. március 25-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 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolóról 

2. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd mb.aljegyző 

 
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
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4. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról 
Előadó a 3-4. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd 

 
5. Előterjesztés az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadásáról 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
6. Előterjesztés a Fővárosi Gázművek Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata között kötendő 

megállapodásról 
 

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

 
8. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előadó a 6-8. napirendi pontnál: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

 
9. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázattal 

kapcsolatban létrejött szerződés módosításáról 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető  

 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között 

létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre 
 

11. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre 
 

12. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a Polgárőrség Hatvan 
Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról  
Előadó a 10-12. napirendi pontnál: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok 

referense 
 

13. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
14. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

15. Előterjesztés közterületek elnevezésére 
 

16. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő az 1-16. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó a 13-16. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd mb.aljegyző 

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

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozására 
 

2. Előterjesztés Hatvan város nevének használatával kapcsolatos döntésről 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd mb.aljegyző 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
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: 
 
76/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolóról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság által benyújtott 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2013. április 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A rendőrség részéről van-e jelen valaki? 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
10 perccel ezelőtt telefonáltak, elnézésünket kérik, de későn kapták meg a meghívót. Csütörtökön itt lesz a 
kapitány úr és beszámolót fog tartani. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A rendőrkapitányhoz fordultam volna egy kéréssel. A múlt héten a Szőlőhegyen történt sorozatos betörés. 
Elég sok új, pályakezdő rendőrünk van, akik elég tapasztalatlanok. Nem akarom ragozni, konkrét példám 
van. Betörtek, kijött a két rendőr. A tulajdonos szóvá tette, hogy nem-e kellene nyomrögzítés. A fiatal 
rendőrök nem hívhatják ki a nyomrögzítőket, mert az a főnöküknek nem tetszene. A kérdésem tehát az lenne, 
hogy hogy működik most a rendőrség? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Csütörtökön majd megkérdezzük a kapitányt. 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 



 

  

4 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
77/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2013. április 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A kérdésem az lenne, hogy eddig ezt a tevékenységet ki folytatta? A másik kérdésem, hogy ha a bizottság nem 
fogad el valamit, akkor ez április elsejétől hogyan fog tudni majd működni? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az első kérdése a választ Jagodics Milán ügyvezető fogja megadni, aki pár perc múlva megérkezik. A 
második kérdésre a válasz az, hogy a cégeknek az üzleti terve tartalmazza mindig azt a pénzügyi elszámolást, 
ami a főmegrendelő, Hatvan Város Önkormányzata és a cégek között meghatározásra kerül. Ott 
meghatározzuk mindig a feladatokat és a hozzájuk rendelt eszközt. Egy ilyen megállapodás fog majd születni. 
Ahol az árbevétel arányát fogják meghatározni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jagodics Milán hogy fog tudni arra válaszolni, hogy a reklámfelületet eddig ki értékesítette? Ehhez mostantól 
van joga. Erre valaki másnak kellene válaszolni. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A megállapodás tekintetében ő az a személy, aki állást tud foglalni ez ügyben. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Akkor majd visszatérünk erre a napirendi pontra. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor majd megkérdezem a testületi ülésen. 
 
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: 
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78/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött műsorszolgáltatási 
és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

 

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 közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2013. március 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 

4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Elöljáróban annyit, hogy megalakult a Szociális Szövetkezet, ami megkezdte a munkáját. Ahhoz, hogy 
megkezdje gazdasági tevékenységét fel kell vennie egy új telephelyet, ami Hatvan, Balassi Bálint út 94/B. 
lenne. A szövetkezet alapszabály módosítása mindig a közgyűlésen történik. Ahhoz, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata mint tag szavazhasson a március 29-én tartandó közgyűlésen, Hatvan város polgármesterét 
szükséges felhatalmazni, hogy szavazati jogát ott gyakorolni tudja. 
A javaslat második része pedig a pályázatokat tartalmazza, amin a szövetkezet szeretne részt venni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez egy szenzációs ötlet, mert munkahelyeket fog teremteni. Remélem, 
hogy kiválóan fog működni. 
 
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: 
 
79/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet 2013. március 29. napján megtartandó közgyűlésén igennel szavazzon arra, 
hogy a szövetkezet alapszabályába felvételre kerüljön a 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 94/E. szám alatti 
telephely.  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet 2013. március 29. napján megtartandó közgyűlésén igennel szavazzon arra, 
hogy a szövetkezet jelen határozat mellékletét képező alapszabályt módosító okiratát és az alapszabály 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és aláírja. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet 2013. március 29. napján megtartandó közgyűlésén igennel szavazzon arra, 
hogy a szövetkezet a TÁMOP 2.4.3.-D-13/1 és az NFA-2013.-KKV kódszámú pályázaton részt vegyen 
és felhatalmazza a szövetkezet ügyvezető elnökét a pályázati dokumentáció elkészítésére, előkészítésére, 
aláírására és benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

 
Határidő: 2013. március 29. 
Felelős: Szinyei András alpolgármester 
 
5. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elvi síkon ez egy szenzációsan jól összerakott anyag. 
 
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: 
 
80/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervének elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, Hatvan Város 
Önkormányzata közép- és hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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6. napirend 
Előterjesztés a Fővárosi Gázművek Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata között kötendő 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Miért pont a Főgázzal? Miért nem a Tigázzal kötünk megállapodást? A többi érthető. 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Azért a Főgázzal, mert vele áll szerződéses kapcsolatban az ügyfél. Egy ügyfél van. Adósságkezelési 
szolgáltatásban fog részesülni. Ez egy egyedi megállapodás. Mivel minden feltételnek megfelel az ügyfél, és 
ő a Főgázzal áll kapcsolatban, ezért kell velük szerződést kötnünk, hogy az ügyfél megkapja a támogatást. 
 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha TIGÁZ-os ügyfél kerül hasonló helyzetbe, arra meg nem kell ilyet kötni, mert velük már szerződésben 
állunk. Akkor megértettem. Köszönöm. 
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: 
 
81/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Fővárosi Gázművek Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata 
között kötendő megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fővárosi Gázművek Zrt-vel (székhely: 1081 Budapest 
II. János Pál pápa tér 20.)  a jelen határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerint Hatvan város 
szociálisan rászoruló lakosságának adósságterheinek enyhítése céljából megállapodást kíván kötni. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. április 15. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az étkeztetési térítési díj emelkedés minden oszlopban más. Egy másik oszlopban a fogyatékkal élők napi 
ellátását nézem, ott is emelkedést látok. Nem értem, hogy a különböző jövedelem kategóriák között hogy 
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sikerült a térítési díjat így elosztani. Tudom, hogy ezeknek a rendszereknek a működtetéséhez az 
önkormányzat kell, hogy hozzátegyen. Az önköltségszámítást megértem. De nem értem az elosztást. 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Ezt az előterjesztést Zsitvay Katalin készítette. Egyedül ami változott az az ebéd díja. Ez azért változott, mert 
ő csak vásárolja az ebédet és ennyiért kapja. A szállítási díja nem emelkedett. Bele kellett számolnunk az 
oszlopokba a szállítási költséget, pedig van aki elviszi az ebédet. Tehát a kevés jövedelemmel rendelkezők 
hazaviszik az ebédet, míg az időseknek ki kell szállítani. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor nézzük csak az ebédet, ahol nincs szállítás. Ott is emelkedés van.  
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Van aki nem fér bele a normatívba. Van aki kifizeti ezt a díjat, és nem kell nekünk kiegészíteni, ők a 
normatívába beleférnek. Így a többi oszlopot is úgy kellett kiegészíteni, hogy beleférjenek a mi 
költségvetésünkbe, és hogy kiegészítsék egymást, ezért meg kellett emelnünk őket. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt én gondoltam, tudtam az elején. De az arányok. Ebbe mélyebben bele kellene menni. Mondhattuk volna, 
hogy nincs itt a készítő és továbbléphetünk. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezt így el lehet fogadni, mert amikor  Zsitvay Katalin ki lett nevezve a posztjára, a képviselő asszony szerint 
jó választás volt. Ezt ő készítette és az önkormányzatnak miért kellene felülbírálnia. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem azt mondtam, hogy ez nem jó, csak nem értem. Azt továbbra is fenntartom, hogy Zsitvay Katalin 
alkalmas erre a posztra. 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
82/2013. (III. 25.) 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. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A fiatal szülők támogatása szempontjából óriási dolog ez, hogy a város nem kér gondozási díjat. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
83/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta  a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázattal kapcsolatban 
létrejött szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető  
 
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: 
 
84/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázattal kapcsolatban létrejött szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázat benyújtásához szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése tárgyában, a  
684/2012. (X. 17.) számú határozat alapján az AEVUM Consulting Kft.-vel (székhely: 1025 Budapest, 
Csatárka út 82-84.) kötött vállalkozási szerződést módosítja a határozat mellékletét képező módosító okirat-
tervezet szerinti tartalommal.  
 
Határid ő: 2013.  április 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2013. évre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
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: 
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85/2013. (III. 25.) 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 a Hatvani Hegyőrség Civil 
Egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 8. napjától 2013. december 31. napjáig tartó 
időszakra együttműködési megállapodást köt  – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal –   a 
Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), és ennek keretében 500.000,- 
Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 

 A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzösszeg” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013.április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 2013. évre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
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: 
 
86/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 
2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – az 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), 
melyben 2013. évre 168.720,- Ft, azaz Egyszázhatvannyolcezer-hétszázhúsz forint támogatást nyújt az 
iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
87/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 
2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2.), melyben 2013. évre 222.300,- Ft, azaz Kettőszázhuszonkettőezer-háromszáz forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 
2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
88/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 
2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
1.), melyben 2013. évre 233.130,- Ft, azaz Kettőszázharmincháromezer-százharminc forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 2013. december 31-
ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az negyedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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89/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 
2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.), melyben 2013. évre 197.220,- Ft, azaz Egyszázkilencvenhétezer-kettőszázhúsz forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 
2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
90/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő támogatásáról a 
2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 17.), melyben 2013. évre 260.490,- Ft, azaz Kettőszázhatvanezer-négyszázkilencven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2013. április 8-tól 
2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az Oktatási Intézmények fenntartási költsége költséghelyen  rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. április 8. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a Polgárőrség Hatvan Közhasznú 
Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
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: 
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91/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a 
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Szlovákiában élő magyar gyermekek magyar iskolába 
történő beiratkozásának támogatására a Beiratkozási Ösztöndíj Programon keresztül 100.000,- Ft, azaz 
Egyszázezer forint támogatást nyújt a Rákóczi Szövetségnek (székhelye: 1027 Budapest, Szász Károly utca 
1. IV/1.) a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg 
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges 
mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határidő: 2013. március 29. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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: 
 
92/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a 
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az országos Taekwon-do Magyar Bajnokság lebonyolítási 
költségeinek utólagos támogatására 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a TKD Spirit 
Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 34.) részére a jelen határozat mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. A támogatás a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011 (IV.I.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló        /2013 (     ) önkormányzati rendelet hatályba lépése után 
nyújtható az egyesület részére. 
 
Határidő:2013. április 2. (a támogatási szerződés megkötésére)  
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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93/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Rákóczi Szövetség, a TKD Spirit Egyesület, valamint a 
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet Polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Polgárőr Nap megrendezéséhez 
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a jelen határozat mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.  

 
    Határidő:2013. március 29. (a támogatási szerződés megkötésére)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
13. 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 mb. aljegyző 
 
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: 
 
 
94/2013. (III. 25.) 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. 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ha civil szervezetet alapítanak a kisebbségek, akkor eddig is pályázhattak. Miért kell nekik plusz keretet 
biztosítani? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Itt nem csak erről van szó. A kisebbségbe több nemzet is beletartozik.  
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dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Eddig az volt, hogy csak a nemzeti kisebbségi civil szervezetek pályázhattak. Nem voltak ezek kihasználva. 
Vannak olyan civil szervezetek, amelyeket felkarolják a nemzetiségek problémáit. Ezért szeretnénk ezt 
megnyitni nemcsak nemzeti,hanem bármely civil szervezet számára. Csak azokra a feladatokra, amelyeket 
meg vannak határozva. 
 
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: 
 
95/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
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: 
 
96/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről 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 2013. 
április 1-jétől a P. Lukács Pelbárt utca nevet állapítja meg a Hatvan, belterület 2615 hrsz. alatt nyilvántartott 
közterületet elnevezésére.  
 
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: az értesítésre 2013. április 15. 
az utcanév tábla kihelyezésére 2013. április 30. 
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Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
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: 
 
97/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta közterületek elnevezésére 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 2013. 
április 1-jétől a P. Kriszten Rafaelt utca nevet állapítja meg a Hatvan, belterület 2618 hrsz. alatt nyilvántartott 
közterületet elnevezésére.  
 
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: az értesítésre 2013. április 15. 
az utcanév tábla kihelyezésére 2013. április 30. 
 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Hogy legyen ilyen rendelet, ezzel egyetértek. A síkosságmentesítésnél egyszerűen meg van határozva, hogy 
milyen kötelezettségeink vannak, naponta több ízben is. Nem akarok támogatni olyan rendeletet, amelyet 
tudjuk, hogy nem nagyon tudunk betartatni. Ha az ember reggel elmegy dolgozni, a házát elhagyja, akármikor 
meg lehet büntetni ez alapján a rendelet alapján, mert napjában többször nem takarította el mondjuk a havat. 
Természetes, hogy a járdát el kell takarítani. Sokkal szigorúbb szabályokat szabunk a városlakókra, mint amit 
az önkormányzat saját magára megalkotott. Ha megnézzük, hogy a Városgazdálkodási Zrt.-nek mikor kell 
elkezdeni az utakat takarítani, ehhez képest a lakosságnak ott kellene állni a háza előtt. Tehát ezt én nem 
tudom elfogadni. Ezt gondoljuk át. Dolgozzuk át ezt a rendeletet tényszerűbbre, betarthatóbbá. Ellenkező 
esetben elkezdik nem betartani a lakosok és látni fogják, hogy nincs következmény és így nem érjük el vele a 
célunkat. Vagy egy szélsőséges eset, hogy feljelentgetik egymást, és a jogszabály alapján az illetőt meg is kell 
büntetni.  
A névhasználat már egyszer napirenden volt, megalkottuk a névhasználati rendeletet, amelynek az 
önkormányzat nem szerzett érvényt. Amikor annak idején erről tárgyaltunk, az akkori aljegyző asszony kérte a 
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segítségemet ebben a témában. Leadtam az adatokat és a mai napig használják a neveket. Megint odatérek 
vissza. Ne alkossunk olyan rendeletet, amit nem is akarunk betartani vagy nem tartatunk be, mert a morált 
erőteljesen rontja. Ha ez a rendelet hatályba lép, kíváncsian fogom várni, hogy mi fog történni a jogtalan 
névhasználókkal. Ha alkotunk egy rendeletet, akkor követeljük meg a betartását. De olyat alkossunk, ami 
egyébként életszerű és betartható. 
A közterületen illetéktelen tartózkodással kapcsolatban annyit mondanék, hogy a hajléktalanság önmagában 
nem lehet bűn. Nem akarom védeni a nem megfelelően viselkedőeket. A hajléktalan ha szemetel vagy egyéb 
előírást sért, mint amit bárki is más megsérthet, akkor ezért mást is meg kell büntetni. Megvannak a 
szabályok, amiket mindenkinek be kell tartani, ha hajléktalan ha nem. Tehát a hajléktalanság miért lesz külön 
kategória. Maga a hajléktalanság nem ok arra, hogy büntessenek. Ezt nem tudom így elfogadni. Sokuk 
magatartása indokolja, de pusztán a hajléktalansága nem. 
Ebben a rendeletben felruházást kap a jegyző vagy bárki hogy eljárjon, de az nincs benne, hogy az egyént 
milyen jogorvoslat illeti meg. A rendeletben nem elég behivatkozni törvénnyel, mert nem mindenki jogász. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az igaz, hogy át kell gondolni ezt a síkosságmentesítési ügyet. Át kell fogalmazni olyan értelemben, hogy 
kötelessége eltakarítani a havat. Aki nem teszi, az nem ok a feljelentésre. 
 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Azt a képviselő asszony is belátja, hogy nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Több baleseti bejelentés 
érkezett hozzánk. Ezek nem rosszindulatúak, mert hozzák az orvosi papírokat is. Mindez azért, mert nem volt 
síkosságmentesítés. A  határozatban benne van, hogy milyen módon lehet fellebbezni. A jogorvoslati lehetőség 
nincs elvéve az egyéntől. Megnézzük, vagy adott esetben legfeljebb beletesszük, hogy egyértelmű legyen. A 
névhasználatról, remélem már ki tudjuk az illetékeseknek küldeni a leveleket úgy, hogy benne van a szankció.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Átnézik ezeket a jogszabályokat? 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Azért azt tudni kell, hogy ezzel az új rendelettel nem új szabályokat hozunk, hanem meglévő szabályok 
megsértését szankcionáljuk. A hajléktalanság kérdése pedig úgy érzem nem az én hatáskörömbe tartozik.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az én körzetemben van a menhely. Több ember panaszkodott a hajléktalanokra, hogy szemetelnek, 
hangoskodnak. Őket megbüntetni nincs értelme. Nagyon nehéz velük bánni. Lakóövezetbe nagyon rossz 
helyre tették a Máltai Szeretetszolgálatot. Olyan helyre kellene tenni, ahol senkit nem zavarnak.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Teljesen egyetértek, nincs ezzel vitánk. Én nem védem a közösséggel együtt élni nem tudó embereket. Csak 
meg akartam mutatni, hogy én ezt miért nem fogom megszavazni. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Voltál már náluk karácsonyi ebéden? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ilyenen még nem, de évekig adtunk nekik élelmet a székházban. Van tapasztalatom ez ügyben. De mindegy is. 
Ebben nincs vitánk.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Egy történet. Két hónapig nem fürdött az egyik öreg és erőszakkal kellett megfürdetni. Tehát jó történeteket 
tudnék mesélni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az a baj, hogy azt hiszik, hogy ők törvényen kívül élnek. Tehát őrájuk nem vonatkozik semmi.  
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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, 1 nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
98/2013. (III. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
17. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A 2013. február 12-ei ülésen felvetettem a költségvetési rendelet tárgyalásánál néhány kérdést és kértem 
írásban választ, amit a mai napig nem kaptam meg. Az SZMSZ 16.§ (1). bekezdése alapján 15 napon belül 
kellett volna választ kapnom. Én nem nagyon szoktam írásban válaszokat kérni. Nem élek vissza a 
lehetőségemmel. Most már nem is kérek választ, aktualitását veszítette. Viszont szeretném, ha komolyan 
vennék. Ha én szeretnék választ kapni, nem az SZMSZ alapján kérem. Egyébként az volt a kérdés, hogy az 
önkormányzati dolgozóknál a kompenzáció csökkentése miatt hány dolgozót érintett a bércsökkenés. Akkor 
azt a választ kaptam, hogy nincs erre adat. Nem is akkor kértem én a választ, hanem írásban. Most már 
lényegtelen, nem tartok rá igényt.  
Én csak azt szeretném, ha lenne egy ilyen elhangzott mondatnak súlya. Sajnálom, hogy a jegyző asszony 
nincs jelen. Két kérdéssel fordultak hozzám, amire szeretnék írásban választ kapni. Az egyik, hogy ha a 
pártok aláírást akarnak gyűjteni közterületen, akkor csak a rendőrségnek kell-e bejelenteni vagy az 
önkormányzatnak is.  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Tehát, hogy közterületfoglalási engedély kell-e? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen. Ez kerül-e pénzbe? Mi ennek a szabálya? A másik, hogy a pártok ha nagyobb rendezvényt akarnak 
csinálni, van-e módjuk önkormányzati ingatlant bérbe venni? Mert az oktatási intézmények fel sem 
merülnek. A korábbi ciklusokban nem volt probléma. Most meg az a tapasztalat, hogy egyetlen intézmény 
vezetője sem mer intézményt bérbe adni. Nem gondolom, hogy a hatvani ellenzéknek ürgelyukba kellene 
vonulni, mert Hatvanban nincsen bérelhető hely. Erre is kérek szépen választ.  
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
Köszönöm. Elnézést kérek, hogy a válaszadás elmaradt.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nincsen semmi probléma. Én azóta már tudom ezeket, amire nekem szükségem volt. 
 
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. 
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