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

22-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. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 Dudásné Csikós Ágnes  általános igazgatási osztályvezető 
 Tuzáné Füzér Judit   Településfejlesztési és Pályázati Osztály referense 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Oláh Natália belső ellenőr 
 Kőváriné Sztankovics Tímea belső ellenőr 
 Maksáné Benei Katalin 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: 
 
106/2013. (IV.22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. április 22-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 volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
      Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

Előadó a 2-3. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
       Előadó: Belső ellenőrök 
 
5. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

vállalkozási szerződésmódosítás utólagos jóváhagyásáról 
 

6. Előterjesztés ”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
 

7. Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint 
a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
Előadó az 5-7. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati 
osztályvezető 
                     

8. Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosításáról 
 

9. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állati hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

 Előadó a 8-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

10. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló 13/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

rendelet módosításáról 
 

12. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
13. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 

szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó a 10-13. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

 
14. Előterjesztés a Németi Gábor Honismereti Kör polgármesteri keretből történő támogatásáról 

Előadó: Simon Tamás sport-ifjúsági- és civil kapcsolatok referense 
 

15. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
16. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének bővítéséről 

 
17. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 

megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 

       Előterjesztő az 1-17. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester  
       Előadó a 15-17. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

          
18. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
19. Egyebek 
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1. napirend 
Előterjesztés a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
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: 
 
107/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a G.D.I. Ingatlanfejlesztő Kft. (Cg. 01-09-
693277, székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 22. fsz. 1., képv.: Zvi Sharafan és dr. Balázs Péter 
ügyvezetők) valamint a H.C.S. Ingatlanfejlesztő Kft. (Cg. 01-09-693278, székhelye: 1073 Budapest, 
Erzsébet krt. 22. fsz. 1., képv.: Zvi Sharafan és dr. Balázs Péter ügyvezetők) ajánlatát, mely szerint Hatvan 
Város Önkormányzata részére a Hatvanban, 2000. december 21. napján kelt adásvételi szerződés 
megszegésével okozott 87.800.000.- Ft. azaz Nyolcvanhétmillió-nyolcszázezer forint összegű kárt és azok 
felszámolása miatti költségeket megtérítik olyan módon, hogy a károk és költségek összege erejéig 
ingatlanok térítésmentes tulajdonjogát ruházzák át Hatvan Város Önkormányzatára a határozat melléklete 
szerinti adásvételi szerződés alapján.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megosztással vegyes adásvételi szerződés aláírására és 
kéri, hogy gondoskodjon a szerződés és kapcsolódó okiratok földhivatalba történő benyújtásáról.  

Határid ő: 2013. április 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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: 
 
108/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a volt honvédségi laktanyával kapcsolatos további döntésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a G.D.I. 
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 24.689.619.- Ft. összegű adótartozásának egyezség útján 
történő rendezése körében, a korábban kezdeményezett végrehajtási eljárások során indokoltan felmerült 
végrehajtási költségek ügyében tárgyalást folytasson a végrehajtói munkadíj és a végrehajtót terhelő kamarai 
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hozzájárulás vonatkozásában az Ádám és Társa Végrehajtó Irodával (3000 Hatvan, Kossuth tér 18. képv.: 
Ádám Zoltán önálló bírósági végrehajtó), és a végrehajtói munkadíj esetében 500.000,- Ft erejéig vele 
megállapodást kössön. A képviselő-testület a kamarai hozzájárulást 228.222,- Ft összegben elfogadja és a 
végrehajtói munkadíjjal megfizeti. 
A vh. költségek fedezete a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezése áll. 

Határid ő: 2013. május 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A függő, átfutó kiadások között ez az összeg a kiegyenlítetlen számlák összege? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A függő, átfutó tételek a tavaly december végén kifizetett nettó bérek, amiket januárban terhelnek ránk. 
2011. év végén kifizetésre kerültek és ezek teljesítése.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt hol találom ebben a főtáblában? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A vagyonmérlegben van benne. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
109/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta  az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést valamint 
beszámolót az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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: 



 

  

5 

 
110/2013. (IV.18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2012. zárszámadásáról szóló előterjesztést, 
valamint az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról ás annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A személyi jellegű kiadásokat a 2013. évi szinten tervezik. Tudjuk miért. Viszont fel van sorolva, hogy 
csökken az intézményi feladatellátások összegekkel. Szó szerint így van írva. Nem tudom, hogy ez mit 
jelent. A  zárolás összegével és hogy a kereset kiegészítés 2 %- a kerül tervezésre? Ez a bérkompenzáió 
lenne? Miért csak 2 % ? Hogy miért a 2013-es évre, azt tudom. De mit jelent ez a mondat, hogy intézményi 
feladatellátások összegekkel? Erre szeretnék választ kapni. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Arra gondoltunk, hogy ha van szerkezeti változás az előző évihez képest, például megszűnt intézmény. 
Szerkezeti változás például a létszám változásai is. Ha növekedett a létszám a ráépítésnél, a növekedést meg 
kell tervezni. A 2%-os  kereset kiegészítést azt, jutalmakra vagy külön juttatásokra adtuk.  
 
Egyé hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
111/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi 
költségvetési koncepcióját. 

A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés 
összeállítását. 

Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét Magyarország 2014. 
évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 

Felelős:  Hatvan város polgármestere 
Határid ő: 2014. február 15. 
 
4. napirend 

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 

 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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Előadó: Belső ellenőrök 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez egy nagyon alapos és jó anyag. Ebből az előterjesztésből úgy tűnik, hogy az ellenőrzés is alapos volt. 
Nagyon röviden megemlítetném, hogy csoportlétszám túllépéseket állapítottak meg. 
Ugye ez nem jó. Minél többen vannak egy osztályban, annál kevesebb figyelem jut a gyerekekre, akiknek a 
jó eredmény eléréséhez több motiváció szükséges. Remélem amik itt megállapításra kerültek, azok még 
egyszer nem fordulnak elő. Hacsak nem fogják megemelni a felvehető létszámot, mert akkor hivatalosan is 
ez fog történni. Olvastam a jelentésben, hogy nem használják teljes körűen a Taninform rendszert az iskolák. 
Tudjuk-e hogy miért? Lehet, hogy nem elég jó ez? Ha ez jó lenne, akkor örülnének neki és használnák. 
Költői kérdésnek szánom. Nyilván az iskolák tudják, hogy miért nem használják. A másik , hogy a DISZI- 
nél nincs szükség fejlesztő pedagógusokra? Ez már ugyan nem a mi kompetenciánk. Reméljük, hogy 
megoldódik. Ez már viszont tényleg kérdés, nem megjegyzés. Olvastam, hogy a Magyar Közalkalmazottak 
és Köztisztviselők Szakszervezete támogatás elszámolásához tagi névsort kérnek. Mi köze egy 
elszámolásnak ahhoz, hogy ki a tagja a szakszervezetnek? Ez vicces, hogy a Városgazdálkodási Zrt-nél 3 
plusz főt találtak az ellenőrzés során. Persze biztos volt munkája, nem mondom, hogy nem. Az viszont hogy 
fordulhatott elő, hogy személygépkocsi esetében nem volt vezetve menetlevél. Ez durva hiba. Biztos azóta 
már nincs ilyen.  Visszakanyarodnék, hogy a belső ellenőrzés alapos volt és kiváló. A belső ellenőrök célja, 
hogy a hibák ki legyenek javítva. A jelentésből nem úgy tűnik, hogy a hibák kijavítására megfelelő 
intézkedések történtek. Sok helyen azt látom, hogy kijavítva. A belső ellenőrzésnek ez a célja. Nem a hiba 
keresése a cél, hanem a szabályos működtetés. Összességében nézve, nincs sok hiba. De ez a szakszervezeti 
névsor.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Támogatást kaptak, ahhoz kell. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De akkor is. Egy névsor? 
 
Oláh Natália belső ellenőr 
Nem én voltam ott az ellenőrzésnél. De feltételezem, hogy a létszám miatt kellett a névsor. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha nem jogos az a névsor, akkor legyen az onnan eltűntetve, és legyen elegendő az, hogy hány fő. Ha egy 
nyugdíjas klubból elutaznak busszal, ott is elegendő az, hogy hány fő utazott a buszon és nem kell névsor. 
Egy szakszervezeti tagság egyébként is kényes adat. Én azt kérném, hogy ha került oda adat, akkor az tűnjön 
el onnan. Ha nem került, akkor jó.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nem lehet, hogy arra gondoltak, hogy ha valaki elmegy mondjuk továbbképzésre. Nem dolgozik és elmegy 
tanfolyamra. 
 
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: 
 
112/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2012. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2012. évi belső ellenőrzések 
végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
5. napirend 

Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
vállalkozási szerződésmódosítás utólagos jóváhagyásáról 

 
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: 
 
113/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződésmódosítás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A 
közintézmények energetikai fejlesztése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk, 
és egyéb tanulmányok elkészítésére irányuló, az ÉSK Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhely: 2000 Szentendre, 
Mandula utca 14/A) 2012. október 29-én kötött vállalkozási szerződést módosító okiratot jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal.  

Határid ő: 2013. április 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
6. napirend 

Előterjesztés ”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról 

 
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: 
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114/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta ”A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz 
szükséges, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött konzorciumi megállapodást, amely a 
határozat mellékletét képezi. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
7. napirend 
Előterjesztés a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-
as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem okozott meglepetést, tudtuk, hogy miről lesz szó. Eddig is azért drukkoltam, hogy nyerjen ez a 
pályázat. Most már aztán különösen, mert a konzorciumban benne van, hogy ha a pályázat nem nyer, akkor 
az önkormányzat benne marad több millió forintjával. Illetőleg majd ha írnak ki következő pályázatot, majd 
akkor abból lehet elszámolni. Az önkormányzat a pályázatot ha megnyeri, 5 éven belül meg kell valósítani, 
mert ha nem akkor kell visszafizetni, ha jól értem. Remélem, hogy így lesz, mert ez jó sok pénz. Nagyon 
fontos beruházása lenne a városnak.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez egy kiemelt kormányzati projekt.  
 
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: 
 
115/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a KÖZOP út-híd feladatterv keretében benyújtandó, új vasúti 
híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a KÖZOP út-híd feladatterv keretében 
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benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú 
pályázat benyújtásához szükséges, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel kötött konzorciumi 
megállapodást, amely a határozat mellékletét képezi. 

Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
8. napirend 

Előterjesztés az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés módosításáról 

 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
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: 
 
116/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az EU-Synchronic Kft.-vel megkötött megbízási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-Synchronic Kft.-vel (székhely: ) az önkormányzati 
intézmények, valamint a polgármesteri hivatal munka-, tűz-, és környezetvédelmi tevékenységek ellátására 
vonatkozó megbízási szerződést módosítja a jelen határozat mellékletében szereplő tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződésmódosító okirat 
aláírására. 

Határid ő: 2013. április 30. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
9. napirend 

Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állati hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
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: 
 
117/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kerekharaszt Község Önkormányzatával az állati hulladék 
ártalmatlanítására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt Kerekharaszt Község 
Önkormányzatával (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) a Kerekharaszt község közterületein, 
valamint önkormányzati tulajdonú területein keletkezett állati hulladékok szakszerű ártalmatlanítására 
vonatkozóan megállapodást köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Határid ő: 2013. május 1. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
10. napirend 

Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Miért kell ekkora díjat emelni? 60% az egyiknél, 20% a másiknál. Ezzel azt érjük el, hogy nem akarnak 
házasodni. Persze azt is olvasom, hogy a nem munkaidőben házasulókra vonatkozik az emelés. Na, de hát 
nem hétköznap fognak házasodni, sokszor hétvégén tartják. Ezt én sokallom. Nem sajnálom egyébként az 
anyakönyvvezetőktől, félreértés ne essék.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A házasulók által fizetett díj nem fog emelkedni. A díj annyi, amennyi. Itt az anyakönyvvezető kap többet.  
 
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: 
 
118/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
11. 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 
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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: 
 
119/2013. (IV. 22.) 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. 
 
12. napirend 

Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
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: 
 
120/2013. (IV. 22.) 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.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja 
 
13. napirend 

Előterjesztés  a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az a kérdésem, mert bele van írva az előterjesztésbe, hogy különösen a plakátok. Mi indokolja ezt? Eddig is 
tudtuk mi tilos, mi nem. De most akkora mennyiségeket kell tárolni? Ennek ekkora nagy költsége van? 
Lehet, hogy így van. Csak én kérdezem, hogy mi indokolja ezt és hogy különösen a plakát? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Jönnek a vándortársulatok, cirkuszok stb. Kibérlik a helyiséget, adott esetben közoktatási intézmények 
helyiségeit, majd megszórják az egész várost plakáttal. Amikor ide bejön és közöljük, hogy mennyit díjat 
kellene fizetni a plakátért, ami szerintem egy normál díj, akkor azt nem fizeti meg, de már kirakta a plakátot. 
Volt rá eset, hogy ezeket a plakátokat be kellett szednünk. A polgári jogszabályai szerinti tárolás díját nekünk 
érvényesíteni kell. 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt úgy értjük, hogy ha beszedjük, értesítjük és onnan ketyeg amikor ő átvette az értesítést? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem, hanem amikortól beszedtük. Ő egy jogosulatlan állapotnak az előidézője, amikor már a plakátok kint 
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vannak, ennek a fenntartója. Ha nincs rá területhasználati engedélye, akkor mi ezeket a plakátokat beszedjük, 
tároljuk. 30 napja van rá, hogy jöjjön és átvegye.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az elszállításról szóló értesítés kézhez vételétől számított 30 napig, akkor mégis van értesítés.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
30 napig őrzik. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az elszállításról szóló értesítés kézhez vételétől számított 30 napig őrzik, tehát akkor muszáj értesíteni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kiértesítjük, nem csak összeszedjük. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mert ez ebből nem derül ki. A díjfizetés mikortól kezdődik? Ebből a rendeletből nem látni. Mikortól fizet? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A tényleges tárolási napok után fizet. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nekem nem volt egyértelmű. Én elfogadom, de ebből lehet vita, hogy mikortól kell fizetnie a rendelet 
alapján. Érdemes átgondolni még egy picit, ha jogos amit mondok. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Úgy gondolom, hogy ez tény kérdés. Az, hogy 30 napig őrizzük, mert ő lehet, hogy csak a 28. napon veszi 
kézhez az értesítést és onnantól még 30 napja van, hogy átvegye, tehát nem 2 napja van rá, hogy jöjjön és 
elszállítja. Ezeket utána megsemmisítjük. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha már ilyenbe belemegyünk, menjünk bele jobban. Aki kezeli ezt, mikor köteles kiküldeni az értesítőt. 
Lehet, hogy ő 28 napig ül rajta, majd kiküldi az értesítést és onnan még 30 nap. Akkor én 28 nap díjat be 
tudok szedni, mert nem küldtem ki időben az értesítőt. Tehát ez azért még nincs rendben.  
 
 dr. Szikszai Márta jegyző 
Tudják, hogy ki kell küldeni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az más dolog, hogy én mit tudok, meg mit gondolok.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Végig fogjuk követni a gyakorlatban. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mikor köteles kiküldeni az értesítést? Ha már ebbe belementünk, akkor szabályozzuk úgy, hogy visszaélni, 
kibújni alóla ne lehessen, hogy nehogy panasz legyen belőle. 
 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Idejönnek és tudják, hogy fizetniük kell. Inkább a közterületi-használati díjat fizessék be, hogy jogos 
állapotban legyenek a közterületen. 
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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: 
 
121/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja 
 
14. napirend 

Előterjesztés a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan 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 a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
122/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan 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 Németi Gábor Honismereti Kör Hatvan (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) számára 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást nyújt 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. 

Határid ő: 2013. május 4. (a támogatási szerződés megkötésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
15. napirend 

Előterjesztés  az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
123/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének bővítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Látszódik-e vagy ki lett-e számolva, hogy mekkora összegű többletköltséget jelent a közös hivatal 
működtetése Hatvan város számára. Mi a forrása ennek? A 8 fő bővítésből valamennyi a közös hivatal, 
valamennyi meg a saját feladat növekedés miatt lett. A törvény erejénél fogva közös hivatal működtetésére 
vagyunk kötelezve, ennek van egy bérnövekménye. Ennek mi a forrása?  
 
Nádas Sándor a bizottság elnöke  
10 perc szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ennek a létszámemelésnek az indoka kettős. Az egyik, hogy a közös önkormányzati hivatalt március 1-jével 
meg kellett alapítani, akkor a hivatal létszámát nem emeltük meg. Volt 3 üres álláshely és erre a 3 helyre 
Kerekharasztról a 3 főt átvettük, azzal, hogy megvárjuk 1-2 hónap tapasztalatát és akkor majd ennek 
függvényében fogunk nyilatkozatot tenni a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban. A többlet kiadásokat a 
kerekharaszti előterjesztés tartalmazta. Azt is tartalmazta, hogy ez milyen forrásból jön össze. 8 millió 
forintos hozzájárulás volt ahhoz, hogy mi közös önkormányzati hivatalt működtetünk. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez havi 8 millió forint? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Egyösszegű, éves szinten. Nekünk volt a kiadás 10 millió nagyságrendű. A megállapodásunk Kerekharaszttal 
úgy szólt, hogy fel vannak sorolva a tételek, a hivatali vezetők illetményéből is átvállalt 10 %-ot. A 
kerekharaszti épület kiadásai, és az ott dolgozó 3 fő bére egy az egyben az övé. Amit nem fedett le a 
benyújtott kiegészítő állami hozzájárulás, azt Kerekharaszt saját költségeiből hozzáteszi. Ez benne van a 
kerekharaszti megállapodásban. Ezt a 3 főt ide kérjük vissza az önkormányzathoz. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Értem, ez Hatvannak volt a létszámhiánya, de mivel be van töltve, akkor ez a kerekharaszti létszámbővülés. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Így van. A kerekharaszti létszámbővítés 3 fő. A többi osztályon pedig meg van indokolva a 
létszámemelésnek kérelme, például a Pályázati Osztálynál, hogy 2011-ben mennyi pályázat futott és 2012-
ben mennyi. Idén pedig fokozódik, mert idén is vannak elnyert pályázatok. Vannak még meghatározott 
feladatok, mint a Pénzügyi Osztálynál, a Társulás miatti többletmunka, illetve a fiú kollégium felújítására 
dolgozunk ki egy konstrukciót, a Damjanich János Szakközépiskolával közösen, az ottani szakmunkások 
bevonásával. Az anyagokat az önkormányzat megveszi, majd ezt egy külön előterjesztésben látni fogják. 
Oda is kell létszám egy meghatározott feladatra. A Járási Hivatalhoz is mentek át emberek. 23 főt adott a 
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város a 2 új hivatalnak. Én továbbra is tartom azt, hogy innen 17 ember munkáját vitték el. A többi 
munkakörök összevonásából adtuk oda, de maradt itt munka. Amióta innen a járási hivatalhoz átmentek az 
emberek azóta vannak fennakadások például a Szociális Osztályon. Az iktatóban is mutatkoznak nehézségek, 
hatalmas az ügyirat forgalom. Ez az indoka ezeknek. Létszám ügyileg helyreraktuk. Indulni meg úgy 
indultunk, hogy lefektettük a pénzügyi alapokat. Ez megtalálható volt a februári ülés anyagában. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, azt nézem most. Szépen kidolgozott. Nincs bajom ezzel egyébként. Azzal sem, hogy a járási hivatal 
elvitt feladatokat és több feladat maradt itt, mint gondoltuk. 2 terület van, ahol ez jelentkezik, ezt korrigálni 
kell, mert ezt ugye nem lehetett előre látni, hogy mi fog történni. Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy óriási 
hibák lehetnek, ha nincs meg a megfelelő szakember, meg ha kapkodás van a Pályázati Osztályon. Ezzel nem 
lehet játszani. Úgyhogy ezt el tudom fogadni és egyet is értek vele. Én csak azért kérdeztem, hogy tudjam 
miről van itt szó.  
 
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: 
 
124/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének 
bővítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2012. május 1. napjától 109 fő köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 44 közalkalmazotti álláshellyel, 2 önkormányzati 
főtanácsadói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 161 álláshellyel hagyja jóvá.” 

Határid ő: 2013. május 1.  
Felelős:    Hatvan város jegyzője  
 
17. napirend 
Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött 
haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról 
 
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: 
 
125/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati 
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tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 644/2012. (IX. 27.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határid ő: 2013. április 18. 
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: 
 
126/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a hatvani 2600/5 és a hatvani 2603 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó, a MÁV Zrt.-vel megkötött – jelen határozat mellékletét képező – 
mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződést. 
 
Határid ő: 2013. április 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
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: 
 
127/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan megkötött haszonbérleti szerződés jóváhagyásáról, valamint ezen ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2013. (III. 28.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
kezdeményezze a hatvani 2600/5 és a hatvani 2603 hrsz.-ú ingatlanoknak az önkormányzat javára történő 
ingyenes tulajdonba kerülését az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, illetve a MÁV Zrt. és a 
Magyar Állam közötti vagyonrendezés által érintett szabályok figyelembe vételével. 
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a közterületek fenntartásában, a tereket, parkokat díszítő növényzet 
megtermelésével és a munkahelyi, valamint a közétkeztetés alapanyag szükségletének kielégítésében, a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) számú 
rendeletének 5. mellékletében található  szociális ellátások és a közterületek fenntartása feladatok magasabb 
színvonalon történő ellátásának céljából  kérelmezi az ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházását.  
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét, hogy a fenti  ingatlanok 
tulajdonjogának ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást az önkormányzat javára és nevében 
megkösse. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal az ingatlanok átruházásával együtt járó költségek viselésére.” 
 
Határid ő: 2013. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
18. napirend 
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem kérdésem van, csak pont emiatt értek egyet, illetve tudom elfogadni a részemről, mert elolvastam ezt a 
beszámolót. 
 
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: 
 
128/2013. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. április 26. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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19. napirend 
Egyebek 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
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