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

27-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 Juhász Ferenc Hatvani Hegyőrség vezetője 
 Lisztik Lászlóné Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
 Dr. Edelényi Zsuzsanna járási tisztifőorvos 
 Dr. Forgács Ágota fogorvos, szakfőorvos 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Malek Anett 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 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javaslatot tennék egy újabb napirendi pont felvételére, mégpedig 3-as napirendi pontként és ezzel 
egyidejűleg valamennyi napirendi pont számozása eggyel növekedni fog. A napirendi pont a következő: 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról. 
Van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Javasolnám, hogy a napirendre vegyük fel az egyebeket, mert lemaradt és rendes bizottsági ülésről van szó. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy aki a napirendre vonatkozó módosító indítványokkal egyetért, igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a módosító 
javaslatokat elfogadta. 
 
Kérte, hogy szavazzanak a napirendről a módosítások figyelembe vételével.  
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
9/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. január 27-ei 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 

 
2. Előterjesztés a hatvani 2600/5 hrsz. alatti, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti ingatlanoknak a 

Hatvani Szociális Szövetkezet részére történő bérbeadásáról 
 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének 
módosításáról 

 
Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
4. Előterjesztés Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2013. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
5. Tájékoztató, Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről 
 

Előterjesztő: Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
 

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

 
Előadó a 5-6. napirendi pontig: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 
7. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 

szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

8. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
Előadó az 7-9. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

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

adásáról 
 

Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető 
 

11. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési szerződés módosításáról 

12. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című 
pályázathoz kapcsolódó újabb szerződésmódosításokról 
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Előadó a 11-12. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati 

osztályvezető 
 

13. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előterjesztő az 6-13. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
14. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2014. évi munkatervéről 

 
Előadó a 13-14. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 

15. Egyebek 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Miben módosulna az alapszabály? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző: 
Az alapszabály módosítása csak a felügyelőbizottsági tagok módosulását tartalmazza. 
 
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: 
 
10/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan 
Város Önkormányzatát képviselje. 
 
Határidő: 2014. március 15. (okiratok Cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

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

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
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alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Juhász 
Zoltán felügyelőbizottsági tag lemondásának a tárgyában. 
 
Határidő: 2014. március 15. (okiratok Cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

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

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Gál 
Erzsébet (an.: Póka Teréz) – 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakos – 
felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának a tárgyában. 
 
Határidő: 2014. március 15.  (okiratok Cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

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

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
szövetkezet jelen határozat mellékletét képező alapszabályt módosító okiratának elfogadására, 
illetőleg az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és aláírja. 
 
Határidő: 2014. március 15. (okiratok Cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
2. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2600/5 hrsz. alatti, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti ingatlanoknak a Hatvani 
Szociális Szövetkezet részére történő bérbeadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Lisztik Lászlónétól kérdezném, hogy ez a bérleti díj összeg rendben van-e, kigazdálkodható-e, sok vagy 
kevés? Látható-e ez már egyáltalán? 
 
Lisztik Lászlóné a Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke: 
Gyakorlatilag az üzleti tervünk elkészült. Nem egy nagy összegű bérleti díjról van szó. Ez ugyanaz a díj, amit 
az önkormányzat fizetett a kertészetnek. Tehát ez így rendben van.  
 
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: 
 
11/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2600/5 hrsz. alatti, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti 
ingatlanoknak a Hatvani Szociális Szövetkezet részére történő bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal és a MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2013. április 2. 
napján megkötött földhaszonbérleti szerződés 3.4 pontja alapján 2014. február 1. napjától 2017. október 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja a Hatvani Szociális Szövetkezetnek (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) a hatvani 2600/5 hrsz.-ú 47.11 AK értékű 1 ha 2332 m2 nagyságú szántó művelési ágú 
ingatlant és a hatvani 2603 hrsz.-ú ingatlanból 136,75 AK értékű és 3 ha 5797 m2 nagyságú szántó művelési 
ágú ingatlanrészt 229.825, - Ft + ÁFA, azaz Kettőszázhuszonkilencezer-nyolcszázhuszonöt forint + ÁFA 
éves bérleti díj összegért, mely bérleti díj összege a bérleti szerződésben meghatározottak szerint 
módosítható. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására, illetőleg a 
bérleti szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2014. január 31. (az okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének 
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: 
 
12/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
munkaszerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 
szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a gazdasági társaság 
vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. január 1. napjától a havi munkabérét bruttó 118.000,- Ft, 
azaz Egyszáztizennyolcezer forint összegre emeli, és ennek megfelelően a jelen határozat mellékletét képező 
munkaszerződést módosító okirat szerint a munkaszerződését módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2014. január 31. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2013. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Juhász Ferenctől kérdezném, hogy van-e tudomása arról vagy tájékozódtak-e már, hogy van-e tervben vagy 
kiírva pályázat elektromos hálózatba való bekötésre? Vannak ismerőseim, akik érintettek és az ő 
köszönetüket is tolmácsolnám a Hegyőrség irányába.  
 
Juhász Ferenc Hatvani Hegyőrség vezetője: 
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A pályázatokat rendszeresen figyeljük, eddig csak olyan pályázatok 
voltak, amik a kistérségeknek, az elmaradott térségeknek, üzemi telephelyeknek, illetve lakás céljára 
szolgáló tanyasi területeknek a villamosítására vonatkoztak. Nagyon konkrét, korrekt választ kaptunk a 
Gyöngyösi ÉMÁSZ-tól, egy tervezetet. A lényeges, amit a beszámolómban is említek, hogy a 
középfeszültségű áramnak a felvitele és transzformátor elhelyezése jelentős költségbe kerülne, mintegy 
5 000 000 Ft-ba. Ezt központosan helyeznék el az őrzési területen és abba a négy irányba ágazna el a gyenge 
áram, amit már lefedne. A jelenlegi 70 fő igénylővel szemben akár 90-100 fölé is fel tudnánk menni és ez a 4 
km-t meghaladó hálózat is kiépíthető lenne.  
 
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: 
 
13/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2013. évi beszámolójának 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Akácfa utca 3.) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2014. február 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodájában útján. 
 
5. napirend 
Tájékoztató, Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Először is azt szeretném elmondani, hogy óriási eredménynek tartom azt, hogy Hatvan városban minden 
körzetben van háziorvos. Tudomásom van róla, hogy sok hely van, ahonnan a háziorvos nyugdíjba ment és 
nem tudják pótolni, ilyen például most Tura is. Tehát sok település küszködik háziorvos hiánnyal és nem talál.  
Tudjuk jól, hogy aki még most beíratkozna, abból is sokára lesz háziorvos, tehát ez nem egyik napról a 
másikra történik. Viszont azt is látjuk, hogy az orvosképzés, eléggé költséges lett és nem olyan egyszerű még 
annak sem, akinek van hivatásérzete és erre a pályára szeretne menni, mivel nagyon sok mindenkit az 
anyagiak megakasztanak.  
Mi az a Fluraxil? Mert, hogy benne van a beszámolóban, hogy hány db influenzaoltást kapott a város, ebből 
mennyi lett beadva. Ami felkeltette a figyelmemet az az, hogy Fluraxilból 12 db-ot kapott a város. Mi lehet az 
az oltóanyag amiből összesen ennyit kapott egy ekkora lakosságú város? Ki szervezi most az orvosi ügyeletet? 
Mi szervezzük vagy a kórház, hány fővel? 
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Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok: 
Szeretném bemutatni városunk új tisztifőorvosát Dr. Edelényi Zsuzsannát, aki most vette át a hivatalát ez év 
elejétől és nagy segítségemre volt ezen tájékoztató elkészítésében. El szeretném mondani, hogy a 
gyermekorvosok tekintetében 34.000 betegtalálkozás volt, a háziorvosok tekintetében pedig 120.000. Ez azt 
mutatja, hogy Hatvan lakosságának a többszöröse megfordul az orvosok rendelőjében. Ebből azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy nagyon fontos tevékenységet végeznek, tehát erre nagy hangsúlyt kell 
fektetni. Azt is láthatjuk, hogy nincsenek betöltetlen háziorvosi praxisok, ellátatlan betegek. Az önkormányzat 
gondoskodik a tárgyi feltételek meglétéről, tehát a rendelőket rendelkezésre bocsájtja a háziorvosoknak, amire 
az elmúlt években egységes szerződési feltételeket készített. Ilyen feltételekkel végzik munkájukat. Tudjuk, 
hogy vannak javítani valók, egy-két rendelő felújításra szorul, ilyen például az újhatvani gyermekrendelő, a 
védőnői szolgálat. Ezek pályázati ügyek, de mi is folyamatosan figyeljük az interneten a különböző pályázati 
lehetőségeket. Sajnos az elmúlt 3 és fél évben kevés megfelelő pályázati kiírás volt, és ha volt is, nem voltunk 
pozícióban ezekre a lehetőségekre. A közeljövőben nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az alapellátásra, mert 
az elmúlt 4 év inkább a kórházakról szólt.  
A kérdésre válaszolva szerintem elírás történt és nem Fluraxil, hanem Fluarix. Azt kell tudni róla, hogy ez egy 
nem támogatott készítmény, valószínűleg azért kapott a város csak ennyit belőle. Viszont a másik fajta 
védőoltásból, ami ingyenesen beadható jelentősebb számban kapott minden háziorvos. A lényeg, hogy a 
gyártó más, az egyiknél magyar, a másiknál külföldi, de a hatása ugyanaz.  
Nem a kórház működteti az orvosi ügyeletet, hanem egy különálló cég, amit a kórház bízott meg. A 
tevékenységet pályázat útján kapta meg. Az ügyeletben egy műszakban 2 háziorvos dolgozik, egy a benti 
szolgálatot látja el a másik pedig a kiszállást. Valamint van védőnő, illetve ápolónő és van gyermek háziorvosi 
ügyelet, ami este nyolcig van. A cég az alapfinanszírozásból látja el, ezt a szolgálatot. Elég hosszú és 
kanyargós oka van, hogy ez miért alakult így ki. Mi is érzékeltük, hogy az utóbbi időben több észrevétel 
érkezett az ügyeleti ellátás minőségével kapcsolatban, ezt jeleztük is a kórház vezetőségének. Tudomásom 
szerint ez a cég megkapta  a megfelelő figyelmeztetést.   
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Amit elmondott tanácsnok úr azt én olvastam a beszámolóban, de a kérdésem arra vonatkozott, hogy az 
ellátásban hány fő van benne, hány orvos az, aki ezt havi szinten ellátja? Ebben a beszámolóban az van, hogy 
nincs tudomás róla, hogy panasz lett volna, ami szerintem nem helytálló. Nekem lenne egy javaslatom, 
mondja azt Hatvan Város Önkormányzata, hogy áttekintjük ezt a szolgáltatást, leellenőrizzük, megnézzük, 
hogy az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet által kiválasztott vállalkozó, hogyan látja el a feladatát. Ha 
minden rendben van, akkor megnyugszunk, ha nem, akkor pedig tudunk lépéseket tenni. Szerintem ez lenne a 
tisztességes eljárás.  
 
Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok: 
Ez a folyamat már elkezdődött. Másrészt említette képviselő asszony, hogy a beszámolóban az áll, hogy nem 
érkezett panasz. Ez így is van, mert már a beszámoló aláírása után érkezett az én tudomásom szerint 1 panasz. 
Amikor a beszámoló elkészült én személyesen felvettem a kapcsolatot tisztifőorvos nővel és direkt erre a 
problémára rákérdeztem, ugyanis a karácsony körüli ünnepek, a viszonylag hosszabb ellátatlan időszak a 
szakrendelőkben, háziorvosoknál fokozottabb igénybevételt jelentett az ügyelet számára.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Félreértés ne essék, itt csak arról van szó, hogy mi, mint felelősséggel tartozók nézzük meg, hogy minden 
rendben zajlik-e.  
 
Rodek Antal bizottsági tag: 
Úgy tudom, hogy este 17 órától reggel 8 óráig van az ügyelet. Az ügyeleti idő alatt a kivonulásokkal 
maximálisan elégedett vagyok, nagyon korrektül végezték a munkájukat. Nekem ügyeleten kívüli időszakkal 
lennének problémáim, amikor olyan fekvő betegek vannak, akik nem tudnak elmenni a háziorvoshoz, a 
háziorvost viszont nem lehet elérni. Véleményem szerint ezt vizsgálják ki. Legalább annyit csináljanak már 
meg, hogy vegyék fel a telefont.  
 
Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok: 
Abszolut igaz a felvetés, vannak betegutak az egészségügyi ellátásban és ezek úgy néznek ki, hogy reggel 8-



 

  

8 

tól a háziorvosnak kell helytállni és délután 5-től pedig a háziorvosi ügyeletnek, illetve az ehhez kapcsolódó 
ellátási rendszernek. Ennek működni kell. Tisztifőorvos nő ezeket a dolgokat át fogja tekinteni.  
 
Dr. Edelényi Zsuzsanna járási tisztifőorvos: 
Már vizsgálom mindkét problémát, mert sajnos mind a két irányba érkezett panasz.  
 
Papp István bizottsági elnök helyettes: 
Oroszlán Lajosné képviselő asszony beszédében úgy éreztem, hogy politikai síkra ment az elején. Aggódott, 
hogy kevés az orvos. Utána azt éreztem, mintha szegény háziorvosokat bántaná, hogy ők nem látják el 
rendesen a feladatukat, holott én tudom, mivel a lányom is ügyel, hogy olyan is volt, hogy rendőrökkel kellett 
kimenni a kedves beteghez. A finanszírozásban problémák vannak, ezen javítani kell, de tudomásom szerint 
ezen fognak is javítani, mert nevetséges összegeket fizetnek. Azt még tudomásul kell venni, ha már egy kicsit 
a politika irányába mentük el, hogy országosan segít a kormány, felemelték az alapellátásban a finanszírozást, 
próbáltak az orvosi fizetéseket is emelni. Tudjuk nagyon jól, hogy lehet mondani kemény dolgokat, de TB-t 
nem mindenki fizet, és ellátásra mindenki jogosult. Helyi szinten az önkormányzat nagy erőfeszítéseket tett, 
hogy a városban az egészségügyi ellátás jó legyen. Itt kiemelném többek között a kórház fejlesztését. Az 
újhatvani gyermek rendelőintézet egy új rendelőt fog kapni. Tudom, hogy sok probléma van az 
egészségügyben, mert alul van finanszírozva minden területen, ezért van az évek óta tartó tendencia, hogy az 
orvosok külföldre mennek. Az előző kormány sem emelte a fizetését az orvosoknak. A mostani kormány ezt 
próbálta egy kicsit orvosolni és reményeink szerint ez folytatódik is. Itt helyi szinten is jó irányba haladunk és 
a lehetőségekhez mérten, pályázati pénzen, egyéb pénzen fel fogjuk újítani a rendelőket. Azt én is elmondom, 
hogy az orvosi ügyelet problémáját meg kell oldani, helyi szintre kell lehozni, illetve tudomásom szerint lehet, 
hogy ez előbb vagy utóbb államosítva lesz. Itt most az ügyeletről beszélek, mert azt az államnak kellene 
finanszírozni, vannak különböző nonprofit cégek, amelyek pályáznak, de legalább kevesebb haszonnal 
dolgoznak és így több pénzt hagynak az orvosoknak, és akkor talán többen mennek el ügyelni. Egyébként 
nem is akarnak az orvosok ügyelni, itt Hatvanban is az én lányom volt, mert egyetlen orvos sem akart menni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Én nem hiszem, hogy korrektebb lehettem volna ebben a témában. Azt mondtam, hogy örvendetes és óriási 
dolog, hogy nincs orvoshiány Hatvanban. A másik, hogy a háziorvosokat egyáltalán nem bántottam, ezt 
muszáj vagyok visszautasítani. Semmiféle politikát nem kevertem bele, csak egy korrekt felvetést tettem az 
orvosi ügyelettel kapcsolatban.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy most már negyedik éve semmilyen egészségügyi problémával nem 
jött hozzám senki.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót vegyék 
tudomásul.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő- testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Lestyán Balázs 
egészségügyi tanácsnok előterjesztésében a megtárgyalta a Hatvan város egészségügyi 
alapellátásának aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót, és azt a szóban kiegészített írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette. 
 

6. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 
(Rodek Antal bizottsági tag kiment az ülésteremből. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4.) 
 



 

  

9 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendeletmódosításról.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
14/2014. (I.27.) 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. 
 
7. 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 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
tervezetről.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
15/2014. (I.27.) 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” 
  
8. napirend 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Nagyon üdvözlöm, hogy a játszótereken elhelyezett játékokkal kapcsolatban bekerül ez a módosítás 
rendeletbe. Ha még sikerül is ennek érvényt szerezni, az nagyon jó lesz, mert tényleg sok 10 millió forintokba 
kerülnek a játszóterek és amikor az ember azt látja, hogy nem megfelelően használják és ezzel tönkreteszik, az 
bizony elég felháborító. Mivel a játszóterek szóba kerültek, ezért itt szeretném elmondani, hogy jött hozzám 
egy olyan jelzés a Kossuth téren újonnan épült játszótérrel kapcsolatban, hogy akár sövénnyel, akár valami 
mással körbe kellene keríteni, mert a gyerekek könnyen kiszaladhatnak az útra.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak rendelet 
tervezetről.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
16/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
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polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
9. 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 rendelet 
tervezetről.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
17/2014. (I.27.) 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. 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Olvastam a kedvezőbb adózási feltételeket, de mitől lesz ez kedvezőbb?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző: 
Azért kedvezőbb, mert az ÁFA-t vissza lehet igényelni.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
18/2014. (I.27.) 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 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 valamennyi ingatlanát és ingatlan-illetőségét határozatlan időre, ellenérték nélkül 
vagyonkezelésbe adja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére.  
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződés aláírására.  

Határidő: 2014. február 5.  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
11. napirend 
Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési 
szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
19/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogos- és kerékpáros híd engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, 
Nimród utca 7.) 2013. április 8-án kötött és 2013. július 3-án módosított tervezési szerződést a teljesítési 
határidők tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2014. január 30. (módosító okirat aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
12. napirend 

Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című 
pályázathoz kapcsolódó újabb szerződésmódosításokról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
El sem tudom képzelni hogyan történhet meg az, hogy aláírunk egy szerződést, és az egyik érintett fél, ez 
esetben a szerződő vállalkozó, a szerződés aláírásakor nem észleli, hogy nem az ő saját adatai vannak a 
szerződésben.  
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető: 
A cégnek korábban más neve volt, és amikor a cég ezt a közbeszerzési eljárást megnyerte, akkor mi elküldtük 
nekik a szerződést, hogy a rájuk vonatkozó adatok töltsék ki, és ők az előző nevükkel töltötték ki, illetve a 
számlavezető hitelintézetük adószámát adták meg.  
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Egyéb 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
20/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – 
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó újabb szerződésmódosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú 
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó 
Hajós Alfréd utcai bölcsőde épület felújítására irányuló a Calyisto Ingatlanforgalmazó Kft.-vel (1132 
Budapest, Kádár u. 9-11. 8. em. 94.) 2013. augusztus 28-án kötött vállalkozási szerződés név, adószám és 
teljesítési határidő tekintetében történt módosítását a jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet 
szerinti tartalommal. 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
21/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – 
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó újabb szerződésmódosításokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú 
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó 
Hajós Alfréd utcai bölcsőde épület felújítására irányuló, a Bástya Millenium Kft-vel (1173 Budapest, 
Ferihegyi út 81.) 2013. szeptember 9-én kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidő tekintetében történt 
módosítását jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal.  

Határid ő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
13. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Még nem lesz költségvetés, amikor kiírjuk a pályázatokat. Nekem ennyiben aggályos. Egyébként abból a 
szempontból egyetértek, hogy a civil szervezetek hamarabb juthassanak támogatáshoz, és valósítsák meg 
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terveiket. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző: 
Az államháztartási törvény azt mondja, hogy az előző évi előirányzat alapján, amíg az önkormányzatnak nincs 
költségvetése addig teljesíteni lehet. Ezért csináltuk azt, hogy mivel nem tudjuk, hogy mennyi lesz az idei évi 
költségvetési előirányzat erre vonatkozóan, ezért a tavalyi előirányzatnak a felét engedjük ilyenkor a rendelet 
szabályai szerint felosztani. Ez az Áht. rendelkezéseinek megfelel.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
tervezetről.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
22/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja” 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2014. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
23/2014. (I.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 26. 
§ (1) és (2) bekezdése alapján 2014. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a munkaterv szerint 
szervezzék. 
 
Határidő: 2014. február 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
15. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag: 
Energetikai beruházás volt a Hatvany Irén utca, Hatvanas utca környéken, ahol munkálatokat végeztek és 
átvágták a Hatvanas utca – Mártírok útba betorkolló szakaszát. Ott egy jó nagy kátyút sikerült csinálni, amit 
nem csináltak meg. Tudomásom szerint 1 hónap a visszaállítási idő. Az ÉMÁSZ szíveskedjék azt ott 
feltölteni, bebetonozni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánította. 
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