
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. február 

24-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 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 bizottsági elnök-helyettes 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. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Olvasási szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET 
 

Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 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: 
 
32/2014. (II.24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 24-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. Beszámoló az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról 
 Előterjesztő, előadó: Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
 

2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint intézmény 

önkormányzati támogatásáról 
 Előadó a 2-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 



 
4. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe 

adásáról szóló ismételt döntésre 
  

5. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előadó a 4-5. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 

 Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
7. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 

  
8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról 

 Előadó a 7-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 2014. 
évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 

  
10. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata 

között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre 
 Előadó a 9-10. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
 Előterjesztő 2-10. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

11. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 
 Előterjesztő, előadó: Szabó Zsolt polgármester 
 

12. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva 
meghozott döntéseiről 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

13. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 

  
14. Egyebek 

 
1. napirend 
Beszámoló az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
Előadó: Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
 
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: 
 
33/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Lestyán Balázs 
egészségügyi tanácsnok előterjesztésében megtárgyalta az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 



 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi tanácsnok 2013. évi munkájáról készült 
beszámolóját elfogadja. 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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: 
 
34/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás alaptevékenységének módosítására 
vonatkozó társulási megállapodás szövegét az IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK fejezetben, akként, hogy az alábbiak szerint áthúzott részek törlésre, a dőlt 
betűvel írott részek beillesztésre kerülnek: 

 
„A Társulás alaptevékenysége: 

 
A pályázatban megjelölt projekt megvalósítása. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
TEÁOR’08.  
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Államháztartási szakágazati kód: 
7490000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 
Alapvető szakfeladatai: 
841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés 
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 
Kormányzati funkció: 
013330 Pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk” 

 
A fenti változásokon kívül a Társulási Megállapodás szövege változatlan tartalommal marad hatályban. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:  2014. február 28. (a megállapodás aláírására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 



 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint intézmény 
önkormányzati támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Hogy kerül ebbe a konstrukcióba az önkormányzat? Tudom, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-nek az önkormányzat a tulajdonosa, még sem 
értem, hogy jön a képbe az önkormányzat 9 fővel. Ha jól értem erről szól az előterjesztés, hogy a 9 fő itt a 
hivatalban lesz foglalkoztatva.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az önkormányzat költségvetési szerve fogja a feladatot ellátni. Képviselő-testületi döntés szükséges ehhez. Ez 
az előterjesztés a későbbiekben szükséges módosítások előzetese. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem is ez a kérdésem. Ad a város az üzemeltetéshez több millió forintot, nyilván az idők végezetéig. Nincs 
meghatározva, hogy milyen időtartamra adjuk. Én ezt támogatom, de már százmilliókat adtunk, amit még nem 
fizetett vissza a Kft. Ám, itt nincs meghatározva, hogy mennyi időre adjuk ezt a pénzt.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az egyik 100 milliós hitelből megvette a Kft. a Cukorgyárat, ahol maga az épület 200 milliót ér.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt nem vitatom. Ebben az előterjesztésben nem szerepel, hogy mennyi időre adjuk az összeget. A 
megállapodásban sem szerepel. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A megállapodásban szerepel, hogy határozatlan időre szól, de bármikor felmondható. Rendkívüli ok esetén 30 
nap a felmondási idő, rendes felmondás esetén pedig 90 nap. Nem örökre szóló szerződés ez.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nem beszélve arról, hogy ha megnyit a Vadászati Múzeum, mekkora bevételre számíthatunk majd. Amiből az 
önkormányzat nagy valószínűséggel részesedni fog. Másodsorban a turizmus kapcsán fel fog lendülni a 
szolgáltató iparág. Magasabb bevételnél, magasabb adót fognak fizetni és ezzel is több bevétele lesz az 
önkormányzatnak. Ez vetül előre.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
35/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint 
intézmény önkormányzati támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete jóváhagyja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, 
valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 



Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) között a Hatvani Járási Hivatal Járási 
Földhivatala ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz. alatti kastély megnevezésű műemlék ingatlan 
takarítására, karbantartására és őrzés-védelmi tevékenységének ellátására kötendő – jelen határozat mellékletét 
képező – szerződést. 
 
A szerződés teljesítéséből a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkező többletkiadásokat (munkabér 
és járulékai, valamint dologi kiadások) Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséből fedezi – a 
következő években költségvetésébe betervezi – és a Képviselő-testület határoz arról, hogy ezen kiadásokkal a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot, mint intézményt támogatja. 
 
Határid ő: 2014. február 28. (szerződés megkötésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
szóló ismételt döntésre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
36/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról szóló ismételt döntésre szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2014.(I.30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.  
 
Határid ő: 2014. március 5. (átvezetésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
37/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról szóló ismételt döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó és a Heréd patak által körülhatárolt, ún. 
Szúnyog-szigeten lévő – a jelen határozat mellékletét képező szerződésben rögzített – ingatlanait és ingatlan-
illetőségeit határozatlan időre, ellenérték nélkül vagyonkezelésbe adja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés 
aláírására.  
 



Határid ő: 2014. március 5.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
38/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
39/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2014. 
január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodását. A képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2014. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
40/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 



szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Alapító Okiratát 2014. január 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2014. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
7. napirend 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 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: 
 
41/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött vállalkozási és karbantartási szerződés 
módosítását oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett 
formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: a Kastély nyugati szárnya a jelen szerződés alapján a 
távfelügyelt objektumok közé tartozik, az épületrész használója külön szerződést kötött a távfelügyeletre ezért 
a szerződésben nem szerepelteti, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elhelyezésére szolgáló Hatvan, 
Balassi Bálint út 3. szám alatti épületet 2013. január 1-jétől a távfelügyelt ingatlanok között szerepelteti, a 
szerződések kiegészülnek az alábbi szövegrésszel: „A Megbízó/Előfizető beleegyezik, hogy a vállalkozó jelen 
szerződésben meghatározott feladatok elvégzésére teljesítési segédet, alvállalkozót vegyen igénybe.”Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti 
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt vállalkozási és karbantartási szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2014. március 10. (szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról 
 
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: 
 
42/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe 
adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe adja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát 
képező 7405 m2 alapterületű hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlant 2014. április 1-jétől 
2024. március 31-ig tíz év határozott időtartamra 80.000,- Ft/hó bérleti díjért Dán Gyula egyéni vállalkozó 
(székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 2.) részére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. március 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 2014. 
évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nem tartom jónak, hogy Hatvanban két fajta foci klub van. Az egyik lehetne alcsapat vagy legalább egy 
irányítás alatt lennének.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én pont az ellenkezőjét gondolom. Ez egy nagy hagyományokkal rendelkező 125 éves csapat. Ápoljuk a 
hagyományokat. A történelmi értékeit meg kell őrizni. Én egyetértek azzal, hogy támogatjuk a Lokomotív 
Sport Egyesületet. A központosítással értékeket veszítenének el.   
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Vannak olyan sportágak, amelyeket máshol nem találunk meg. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
43/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert), 



melyben 2014. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
44/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2014. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától 
kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 

 
45/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV 
Sporttelep), melyben 2014. évre összesen 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 

 
46/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel, melyben 2014. évre összesen 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 

 
47/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz 
Zsigmond utca 13/b.), melyben 2014. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint támogatást 
nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő 
és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 

 
48/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre összesen 250.000 
Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott 
időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
49/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 



előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Szabadság 
út 13.), melyben 2014. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente 
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
50/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 
létrejövő 2014. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 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 Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre összesen 500.000 Ft, azaz 
ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. 
március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata 
között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
51/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. 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 Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel  (székhely: 3300 Eger, 
Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2014. 
évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3-
tól 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
52/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. 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 Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, 
Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2014. 
évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2014. március 
3-tól 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
11. napirend 
Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Szabó Zsolt polgármester 
 
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: 
 
53/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott 



hatáskörben eljárva hozott 2013. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2014. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva 
meghozott döntéseiről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
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: 
 
54/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta jegyző 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2013. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2014. február 28. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
13. napirend 
Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatairól 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői 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: 
 
55/2014. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a 2013. évi átruházott 
hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. február 25. 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 
14. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Szeretnék felvetni egy dolgot, de előre elnézést kérek, mert lehet, hogy nem pontosak az információim ezzel 
kapcsolatban. Az elmúlt ülésen felvetettem az egymillió forintos támogatást a gyerekek versenyeinek nevezési 
díjaira és utazási költségeire illetve hátrányos helyzetű gyerekek kirándulására. Olyan információim vannak 



már két helyről is, hogy félre kezd az ügy menni. Én úgy tudom, hogy egyeztetések történtek az 
intézményekkel. Ha tévedek, akkor elnézést kérek. Adják meg az intézmények, hogy mely diákok nem tudtak 
elmenni a tanulmányi kirándulásra. Én nem erre szántam ezt az összeget, nem erre gondoltam, nem ez volt a 
cél. Ha ez nem így van, akkor elnézést kérek. Ha így van, akkor pedig még időben vagyunk, hogy ezt ki tudjuk 
javítani. Elmondanám, hogy én mire gondoltam, mit szerettem volna. Vannak tanulmányi versenyek, ahová a 
tanulók neveznek. Teljesen mindegy, hogy szegény a család vagy nem, ez a kiadás megterheli a szülőket. Ha 
eredményt ér el a diák, akkor további versenyekre kell utazni, ami többlet utazási költséggel is jár. Azt 
gondoltam, hogy akkor segítenénk elő a versenyen való részvételt az intézmény tanulóinak, ha a családnak ez 
semmilyen költséget nem jelentene, függetlenül az anyagi helyzetétől. A nehéz helyzetűek tanulmányi 
kirándulása az egy másik dolog. Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan alap lenne, hogy mikor a versenynevezések 
vannak, a pedagógusok eldöntik, hogy kiket neveznek és jelentkeznek erre a folyamatosan lehívható pályázatra. 
Sok olyan gyerek van, aki a nehéz sorsa miatt nem tudott elmenni tanulmányi kirándulásra, ez a másik eset. Ha 
ez így működne, akkor elnézést kérek, ha pedig félreértettük egymást, akkor kérem a módosítást. Ami a Civil 
Alapban van, az egy nagyon jó dolog. Az én elképzelésem más jellegű, mert a versenyek egész évben vannak. 
Egész tanévben folyamatosak és nem lehet rá jó előre pályázni, ezért szeretném, hogy folyamatosan álljon 
rendelkezésre ez a keret. Azt kellene kitalálni, hogy milyen legyen az adminisztrációs forma. Az iskola ír egy 
kérelmet erre az alapra, hogy bizonyos számú diákot nevezne bizonyos versenyre.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Valóban történt egyeztetés az intézményvezetőkkel. Szó nem volt ilyenről. Egyelőre még ott tartunk, hogy 
milyen jogcímen és kinek menjen át az összeg az önkormányzattól. A legjárhatóbb útnak azt látjuk, hogy az 
iskolai alapítványoknak adná oda a képviselő-testület, de csak erre a célra használhatja fel. Egyelőre még itt 
járunk. Az, hogy a testület elé bejöjjön az, hogy hány gyerek akar pályázni, az egy bonyolult döntéskör lenne. 
Valamilyen szabályzatot is ki kellene dolgozni. A pénz kevés, mert már most látszik, hogy nagyon sok gyerek 
versenyzik. Ezen az intézményi egyeztetésen mindössze erről volt szó. Az, hogy egy tanulmányi kirándulási 
részvételnél ki hátrányos helyzetű, arra állítsanak fel a vezetők egy általános sémát. Ez alapján lehetne döntés. 
Még nincs konszenzus.  
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Én úgy emlékszem, hogy csak azok részesülhetnek, akik szociálisan rászorulóak.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor félreértelmeztem Szinyei András alpolgármester úr módosító indítványát, ami elfogadtam az én 
javaslatom helyett.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Felmerült még továbbá, hogy a tanulmányi versenyekbe bevegyük-e a művészeti versenyeket, a diáksport 
versenyeket.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A művészetit annyira nem szeretném, de a diáksportot azt támogatjuk, éppen most szavaztunk róla. Ez az 
indítvány egy hiánypótlás lenne, mert csak a sportot támogatjuk egyébként. A sportot nem kellene belekavarni, 
mert az már több forrásból támogatva van.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A szociális rászorultság nem egy jelenleg meglévő norma. Ez a megnevezés volt az indítványban. A szociálisan 
rászorult nem biztos, hogy az az alacsony jövedelemszint alá eső, mint például aki gyermekvédelmi 
támogatásra jogosult. A képviselő-testületnek ne kelljen azzal foglalkoznia, hogy az iskolák hogy osztják fel az 
összeget. A pedagógusokra rá lehet bízni, hogy oda kerüljön a támogatás, ahová kell. Én odaadnám az 
alapítványoknak az összeget. Arról is szó volt, hogy ha elmegy egy gyerek egy versenyre, aki lehet, hogy 
szegényebb körülmények között él, egy nála jobb anyagi helyzetű gyerek pedig elmegy 10 versenyre.   
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Lehet, hogy én nem vettem ezt észre alpolgármester úr indítványában. Az ő módosító indítványában ezek 
szerint az kapott hangsúlyt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekre vonatkozik a támogatás. Az én módosító 
indítványomban az volt, hogy a verseny nevezési díjak és az utazás támogatásával elősegítsük, hogy a gyerek 
tudja hozni az eredményeket, a díjakat a városnak. Külön gondolat, hogy az a gyerek, aki egyébként tehetséges, 
de azért nem tud menni kirándulásra, mert hátrányos helyzetű, őt támogassuk. Annyi kirándulás nincs, ezért ez 
kisebb összeg lesz. A tanulmányi versenyek támogatása, az anyagi helyzettől független. Amit jegyző asszony 



mondott, hogy az alapítványoknak adni erre elkülönítve, az nagyon tetszik.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezném, hogy ilyen lehetőség az előző rendszerben volt?  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem volt ennyi szegény gyerek.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Akkor nem volt ennyi szegény gyerek? Folyamatosan sok a szegény gyerek. 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Ahogy a jegyző asszony is mondta, szabályrendszer az kell. Épp ezért kértük ki az iskolák véleményét is, hogy 
mérjék fel az igényeket. Ahhoz viszont ragaszkodunk, hogy visszacsatolás legyen.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Be fognak számolni az intézmények.  
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Éppen ezért nem rugaszkodhatunk el a módosító indítvány tartalmától. Ez alapján kell eljárnunk. Ugyanakkor, 
ha az iskolák felmérik az igényeket és azt látják, hogy ez így nem működik, akkor tegyék meg javaslataikat. A 
testneveléssel kapcsolatban ugyanúgy kapják a diákok a jó jegyeket és ezáltal, miért ne lehetne a testnevelést is 
támogatni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elolvastam még egyszer alpolgármester úr indítványát és ez így nem jó. Ehhez akkor be kell adnom egy 
módosító indítványt.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Jelenleg nincs döntési helyzet, amihez be lehetne adni módosító indítványt.  
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Nem indítványt, hanem akkor egy előterjesztést kell készíteni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egy előterjesztést a költségvetési rendelethez? Majd segítséget szeretnék kérni ennek az elkészítéséhez. Az ötlet 
az alapítványokkal az teljesen rendben van egyébként.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az alapítványok meg tudják oldani. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor hagyjam az előterjesztést és nézzük meg, hogy ezen a módon hogy működik? 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Ez biztos, hogy jól fog működni, hiszen visszacsatolást kell adniuk. Egyformán elbírálandó szabályrendszert 
kell alkotniuk. Ne legyen olyan, hogy ez egyik iskolában szociálisan rászorult a gyerek, a másikban nem. 
Ugyanazon mércével mérjék mindenhol a tanulókat. Hamarosan kapunk visszajelzést az intézményektől, mert a 
márciusi testületi ülésen már szeretnénk, ha erről döntés születne. Határozati javaslatra van szükség a támogatás 
felosztásáról. Az igények alapján, nem biztos, hogy minden iskolában egyforma összeget kell majd adni. Ezért 
fontos megvárni, míg az iskolák visszajeleznek a felmérésről. Őket semmiképpen sem lehetett volna kihagyni 
az előkészületekből.  
 
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. 
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