
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottságának 
2010. október 26-án a Városháza emeleti nagy termében 1500órai kezdettel megtartott 
soron következő üléséről.

Jelen vannak:
             Nádas Sándor bizottsági elnök
             Papp István bizottsági tag
             Oroszlán Lajosné              bizottsági tag
             Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag 

Rodek Antal bizottsági tag
           
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:
            dr. Bóta Julianna jegyző asszony

Szinyei András alpolgármester
dr. Egyed László                             jegyzői főosztályvezető

            Rékasi Éva belső ellenőr    
        Oláh Natália                                    belső ellenőr

dr. Tordai Edina jogi ügyintéző (szervezési főo., Kovács János helyett)
              Püspökiné Horváth Melinda         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.

Napirend módosítására tett javaslatot:
Kérte,  hogy  a  kiküldött  meghívóhoz  képest  kerüljenek  felvételre  a következő  5-14.  napirendi 
pontok.  Az  új  napirendi  pontok  felvétele  miatt  a  meghívó  napirendi  pontjainak  sorszámai 
értelemszerűen megváltoznak, tolódnak. Ami az eredeti meghívón az 5-10. napirendi pont volt, az 
most 15-20. napirendi pontra változik. Tehát kérném felvenni a következő napirendi pontokat: 5. 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti átalakításához 
kapcsolódó  egyéb  döntésekről  6.  Előterjesztés  a  létrejövő  hatvani  Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. cégnév-használatáról 7. Előterjesztés a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött műsorszolgálati tevékenység ellátására 
vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő  megszüntetéséről  8. 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött egészségügyi 
közszolgáltatási és vagyonhasznosítási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 9. 
Előterjesztés  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézetet  megillető,  irányított  betegellátási 
modell 2005. évi elszámolásból származó részesedés felhasználására vonatkozó megállapodásról és 
az ehhez további kapcsolódó döntésekről 10. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú  Zrt.  igazgatóságának  megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a 
hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról  11.  Előterjesztés  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  korlátolt  Felelősségű 
Társaság alapításáról 12. Előterjesztés a hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  alapításról  13.  Előterjesztés  a  Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata vagyoni helyzetének felméréséhez  

kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésről.
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Az Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

1/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2010. október 
26-ai 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 Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 

vagyonvédelmi közszolgáltatási szerződés módosításáról
                                                 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés  a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  fenntartásához  szükséges 

elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról  
szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

           (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
4.  Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat  Képviselő-testülete egyes helyi  önkormányzati  

rendeleteinek módosításáról
(HATÁROZAT -MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  szervezeti  
átalakításához kapcsolódó egyéb döntésekről

(HATÁROZAT -EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a létrejövő hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  
Közhasznú Kft. cégnév-használatáról

(HATÁROZAT -MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel  megkötött  
műsorszolgálati  tevékenység  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  közös  
megegyezéssel történő megszüntetéséról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel  megkötött  

egészségügyi közszolgáltatási és vagyonhasznosítási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről.

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított betegellátási 
modell  2005.  évi  elszámolásból  származó  részesedés  felhasználására  vonatkozó  
megállapodásról és az ehhez további kapcsolódó döntésekről

(1. és 3. HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG
 2. HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10. Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  igazgatóságának  
megszüntetéséről,  vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a hatvani Városgazdálkodási  
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
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(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  korlátolt  Felelősségű  Társaság  
alapításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

12. Előterjesztés a hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

13. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előadó az 1-13. napirendi pontnál: dr. Előházi Zsófia aljegyző

14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata vagyoni helyzetének felméréséhez 
kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előadó: dr. Egyed László jegyzői főosztályvezető

15.  Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének módosításáról
                                                   (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

16. Előterjesztés a 2006-2010. közötti ciklusban működött bizottságok munkaterveinek hatályon 
kívül helyezéséről

                                                  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

          Előadó az 15-16. napirendi pontnál: Lukács László osztályvezető

17. Előterjesztés  az  ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005  kódszámú  pályázati  támogatásból  
megvalósuló „Helyi  közösségi  közlekedés infrastruktúra fejlesztése – Hatvani  autóbusz-
pályaudvar építése” projekttel összefüggő egyéb kiegészítő döntésről

                                                  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

         Előadó: Révész Péter főosztályvezető
   

18. Előterjesztés  a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégiumot  Működtető  
Intézményfenntartó Társulás Tanácsról és a Társulási megállapodás módosításáról 

                                                 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

         Előadó: Kovács János osztályvezető

Előterjesztő az 1-18. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester
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19. Előterjesztés  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  2011.  évi  belső  ellenőrzési  tervének  
jóváhagyásáról  

                                               (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

         Előadó: Rékasi Éva belső ellenőr
Előterjesztő: dr. Bóta Julianna jegyző

20. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság munkatervéről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előadó, előterjesztő: Nádas Sándor a bizottság elnöke

21. Egyebek

Nádas Sándor bizottsági elnök:
Mivel a 13. és 17. napirendi pont szerinti  előterjesztések az ülés előtt  kerültek kiosztásra,  ezek 
tárgyalása előtt olvasási szünetet rendelek el.

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött vagyonvédelmi 
közszolgáltatási szerződés módosításáról
                                   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző

Nádas Sándor bizottság elnöke:
Van-e valakinek kérdése?

Oroszlán Lajosné tag:
Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, köszönöm a szót. Van elképzelés, hogy ki fogja őrizni a hivatalt? 
Az előterjesztésben leírtakat én elfogadom: magasabb szintű védelem, mert itt alapvető okmányok, 
nagyon fontos adó és egyéb dokumentumok, értékek vannak. Tehát azt  szeretném megkérdezni, 
hogyan lesz majd ezután, mert a városvezetés eldöntheti, hogy ezt másképp gondolja, én ezt el is 
tudom fogadni. Jelent-e ez valamilyen többletkiadást, vagy ugyanannyiba kerül mint eddig, jobb 
lesz a minősége és, vannak-e referenciái?

Papp István tag:
Ezt  már  a  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen  tárgyaltuk  Pályáztatás  lesz.  A napirendnél  a  szerződés 
módosításról kell szavazni.

Oroszlán Lajosné tag:
Köszönöm szépen. A pályáztatás határidejét rövidnek tartom.

Papp István tag:
24  órás  ügyelet  lesz,  éjszaka  is  védik  az  intézményt.  És  nekünk  arról  kell  szavazni,  hogy 
megtörténjen-e ez a változás, tehát nem a pályázóról.  Az őrzést  az külön fog menni és a többi 
intézményben a Zrt. fogja ellátni, mint eddig.
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Rodek Antal:
Az őrzést én úgy gondolom, hogy továbbra is mindenféleképpen meg kell oldani.

Több 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:

2/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt.-vel megkötött vagyonvédelmi közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a 678/2009. (XI. 26.) sz. 
képviselő-testületi  határozat  alapján  2010.  január  1.  napjától  kezdődő  hatállyal  létrejött  és  a 
237/2010.  (IV.  29.)  sz.  képviselő-testületi  határozat  alapján  módosított önkormányzati 
vagyonvédelmi tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel 
módosítja annak 1/b. melléklete és 4. melléklete tekintetében 2010. november 1. napjától kezdődő 
hatállyal jelen határozat mellékletét képező szerződésmódosító okirattervezet szerint.

Határidő: 2010. október 31. (szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

(Szinyei András alpolgármester úr mérkezett a Bizottsági ülésre)

2. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  fenntartásához  szükséges 
elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról
                                   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző

Oroszlán Lajosné tag:
Látszik az előterjesztésből, hogy körvonalazódik a megállapodás a Heves Megyei Önkormányzat 
tartozásáról. 

Papp István tag:
Mi is megtárgyaltuk a dolgot. Nem tudom miért nem tudott Soós Tamás Érsek Zsolttal megegyezni 
annak idején, hogy fizessék ki a pénzt. Nem fizették, visszatartották, tankönyvek árával tartoztak, 
egyebekkel. A megállapodás körvonalazódik a Heves Megyei Önkormányzattal.
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Szinyei András alpolgármester:
Heves Megyei Önkormányzat elismeri
Köszöntöm a városvezetés nevében a bizottságot. De éppen a tárgyalt előterjesztések miatt az Okta-
tási Bizottságtól nem tudtam eljönni. Pont ezt tárgyaltuk 3 órakor, amelyben én azt kaptam felada-
tul, hogy az iskolák, intézmények önállóságát vissza kell adni. Az érintett pedagógusok, igazgatók 
ott voltak, tehát nem lett volna jó dolog, ha én felállok, és eljövök akkor, mikor én vagyok felelős 
annak a kérdésnek a vezérlésében. Ezért nem tudtam ideérni kezdésre, de hagy köszöntsem az ala-
kuló ülésen a Jogi Bizottságot, elnök urat és sikeres jó munkát kívánunk a továbbiakban. Alpolgár-
mesterek, illetve Polgármester általában a bizottsági üléseken csak akkor vesznek részt, ha olyan 
téma van, amiben konkrétan érintettek, vagy érdeklődnek. De nem kötelező a részvétel és egyéb-
ként is polgármester úr is éppen megérkezett a parlamentről.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
1. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

3/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta   a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégium 
fenntartásához szükséges elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról 
szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Heves  Megyei 
Önkormányzattal  2007. április 12-én megkötött – és időközben több alkalommal módosított –, a 
Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  közös  fenntartására  vonatkozó  társulási 
megállapodás  9.1.1.  pontja  szerinti,  a  Heves  Megyei  Önkormányzatot  terhelő,  működési 
költségekhez  való  pénzügyi  hozzájárulás  2010.  évben  elmaradt  összegének  a  jelen  határozat 
mellékletében foglalt feltételekkel részletfizetés útján történő teljesítéséhez hozzájárul.

Határidő: 2010. október 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
2. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:
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4/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta   a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégium 
fenntartásához szükséges elmaradt pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó megállapodásról 
szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …/2010. (X. 28.) sz. határozata szerinti, a 
Heves Megyei Önkormányzatot terhelő, Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium működési 
költségeihez való pénzügyi hozzájárulás 2010. évben elmaradt összegének megfizetésére vonatkozó
megállapodás  hatályba  lépésének  napjával  475/2010.  (IX.  16.)  sz.  határozatát  hatályon  kívül 
helyezi.

Határidő: 2010. október 29. (kihirdetésre)
Felelős: Hatvan város jegyzője

3. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rende-
let módosításról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

5/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó  Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  képviselő-testület,  valamint  szervei szervezeti  és 
működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról   szóló 
előterjesztést.

4. napirend 
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyes  helyi  önkormányzati 
rendeleteinek módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző
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Oroszlán Lajosné:
A fő közlekedési útvonalak a Melléklet 4. oldal 3-as pontja. Technikai dolog, hogy a Csaba utca, 
Hatvani  Irén utca benne van ebben.  És én a Hatvani Irén utcánál  évek óta javasolom, és most 
megint megragadom az alkalmat, hogy csak a 0,251 ezredes felülettel van benne, és a belső utak 
nincsenek ebben benne. 
A Hatvanas utca nem ide van sorolva,  hanem egy alacsonyabb kategóriába,  és itt  a folyamatos 
közlekedés, pont ezen a területen, ahol leterelődik a főtérről, nem lesz biztosítva. Én azt szeretném 
kérni, hogy a Hatvanas utca kerüljön a főbb közlekedésibe, a Hatvani Irén utca takarítandó területét 
pedig pontosítsák.

Papp István:
A gazdasági Főosztálynak, Révész Péter úrnak jelezzétek. És legközelebb újratárgyaljuk. 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelet módosításról.

Az Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

6/2010. (X. 26.) sz. ügyrendi és ellenőrző bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Hatvan  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
egyes  helyi  önkormányzati  rendeleteinek  módosításáról szóló  előterjesztést.  És  az  előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

5. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  szervezeti 
átalakításához kapcsolódó egyéb döntésekről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

Az Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

7/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt. szervezeti átalakításához kapcsolódó egyéb döntésekről  szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.,  a  továbbiakban:  Zrt.)  alapítója  és 
egyszemélyes tulajdonosa felkéri a Zrt. igazgatóságát, hogy a 2009. január 1-jétől 2010. október 28-
ig terjedő időszakra vonatkozó valamennyi, a Zrt. általi kötelezettségvállalásról készítsen részletes 
írásbeli kimutatást az igazgatósági döntések és a megkötött szerződések másolati formában való 
mellékelésével Hatvan város polgármestere számára 2010. október 31. napjáig.

Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. igazgatósága

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
2. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

8/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt. szervezeti átalakításához kapcsolódó egyéb döntésekről  szóló előterjesztést.

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

2. Határozati Javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.,  a  továbbiakban:  Zrt.)  alapítója  és 
egyszemélyes tulajdonosa felkéri a Zrt. ügyvezetését, hogy a 2009. január 1. és 2010. október 31. 
közötti  időszakban  elfogadott,  a  képviselő-testület,  valamint  a  Gazdasági  és  Környezetvédelmi 
Bizottság által  jóváhagyott  valamennyi  belső szabályzatát  2010. december  31.  napjáig vizsgálja 
felül,  és  tegyen írásbeli  javaslatot  Hatvan város polgármestere felé azok módosítására,  hatályon 
kívül helyezésére és esetlegesen új belső szabályzatok megalkotására.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetése

6. napirend 
Előterjesztés a létrejövő hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. cégnév-használatáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról.
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Az Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

9/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  létrejövő  hatvani  Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. cégnév-használatárólszóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatkörbe 
tartozó  egészségügyi  szakellátások  nyújtása  érdekében  az  általa  alapítandó,  kizárólagos 
önkormányzati  tulajdonú  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  cégnevében  Albert  Schweitzer  nevét  szerepeltetni  kívánja,  melynek  érdekében 
engedélyezési  kérelemmel  fordul  a  Magyar  Tudományos  Akadémiához  a  cégnyilvánosságról,  a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdése alapján. A 
képviselő-testület e döntését azzal indokolja, hogy az önkormányzat 2006. október 31-ig működő 
egészségügyi  intézményének  elnevezése  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  volt,  mind  a 
képviselő-testület, mind az egészségügy intézmény munkavállalói elkötelezettek Albert Schweitzer 
munkásságának üzenete és az általa felállított értékrend iránt, melyet a mindennapi működés során 
elérendő célként támasztanak maguk elé.

Határidő: 2010. november 15. (engedélyezési kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

7. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel  megkötött 
műsorszolgálati  tevékenység  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés  közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester               
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző

Oroszlán Lajosné:
A közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás tervezetben látom, hogy október 
28-án leltár lesz. A vagyonban található önkormányzati vagyon és alapítványi eszközök is.  Még azt 
is  célszerű  lenne  vizsgálni,  hogy  az  alapítványi  vagyon  nélkül  ne  legyen  működésképtelen  a 
műsorszolgáltatás.

Nádas Sándor elnök úr:
Köszönjük szépen, továbbítjuk az illetékes helyre. 

Papp István:
Hatvan Város Önkormányzata lesz tulajdonosa az új cégnek.
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Oroszlán Lajosné:
Konkrétan tudom, hogy vannak bizonyos alapítványi eszközök. Hogy ez milyen eszköz, mennyire 
kellene a további működéshez, azt én nem tudom. Azért jeleztem ezt, mert nem akarom, hogy a 
folyamatossággal gond legyen.

Papp István:
Mi van alapítványi tulajdonban?

Oroszlán Lajosné:
A Hatvan Városi televízió dolgai. Az nem a Zrt-é és nem Hatvan Város Önkormányzatáé. És lehet, 
hogy ez egy alapvető eszköz.
  
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról.

Az Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

10/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt.-vel  megkötött  műsorszolgálati  tevékenység  ellátására  vonatkozó  közszolgáltatási  szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) – mely gazdasági társaság 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – 2009. július 17-én megkötött 
és  2009.  augusztus  1-jén  hatályba  lépett  műsorszolgálati  tevékenység  ellátására  vonatkozó 
közszolgáltatási  szerződést  2010.  november  30.  napjával  közös  megegyezéssel,  jelen  határozat 
mellékletét  képező  szerződésmegszüntető  okiratban  foglaltak  szerint  megszünteti.  A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződésmegszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2010. október 31. (szerződésmegszüntető okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

8. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel  megkötött 
egészségügyi  közszolgáltatási  és  vagyonhasznosítási  szerződés  közös  megegyezéssel  történő 
megszüntetéséről

Előterjesztő:  Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző
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Oroszlán Lajosné:
Ezzel az előterjesztéssel előrebocsájtom, hogy egyetértek. Tehát én ezt nagyon célszerűnek tartom, 
hogy a Zrt.-ről leváljon és önállóként működjön. Mindössze két olyan dolgot szeretnék felvetni, 
aminek én nem vagyok teljes körű ismerője.
Tény, hogy komoly adósság van a kórház-divíziónak. Most, ha a kórház az új szervezetbe kerül, 
hátramarad az adóssága, plusz át kell finanszírozni, amíg az első Oep. finanszírozásokat meg nem 
kapja. Illetőleg, nyilván való, hogy a kedvezményeket a Városüzemeltetési Zrt. kórház üzemeltetési 
divíziója, nyilván átruházza, vagy valahogyan továbbfolyósítja az új cégnek, de az adósságkezelésre 
szeretném felhívni a figyelmet. Ezt nagyon meg kellene nézni. Mert, ha a Városüzemeltető Zrt.-n 
valamilyen úton-módon rajta marad a kórházi hitel, akkor nagyon nagy a baj. Abba belerokkan a 
Városüzemeltető Zrt, mint jogelőd szervezet.

Rodek Antal:
Nyilvánvaló,  hogy az  adósságot  tisztázni  kell.  Tehát  jönnek az  átadási  eljárások.  Sok  mindent 
dokumentálni kell. Többek között az anyagi részét is, illetve, hogy milyen tartozása van. 

Egyéb 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:

11/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalt  a Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt.-vel  megkötött  egészségügyi  közszolgáltatási  és  vagyonhasznosítási  szerződés  közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) – mely gazdasági társaság 
alapítója  és  egyszemélyes  tulajdonosa  Hatvan  Város  Önkormányzata  –  2009.  november  27-én 
megkötött és 2010. január 1-jén hatályba lépett egészségügyi közszolgáltatási és vagyonhasznosítási 
szerződést 2010. december 31. napjával közös megegyezéssel, jelen határozat mellékletét képező 
szerződésmegszüntető okiratban foglaltak szerint megszünteti.  A képviselő-testület  felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a szerződésmegszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2010. október 31. (szerződésmegszüntető okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján



13

9. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetet megillető, irányított betegellátási 
modell  2005.  évi  elszámolásból  származó  részesedés  felhasználására  vonatkozó 
megállapodásról és az ehhez további kapcsolódó döntésekről

Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

Rodek Antal:
Miről szól ez az irányított betegellátási modell? Hogy innen irányítottak el betegeket? Az eredeti 
szerződést nem láttuk. Csak arról van szó, hogy ezt a szerződést megszüntetjük, illetve a fennálló 
tartozásokat rendezzük.

Papp István:
Szerintem  arról  van  szó,  hogy  azok  a  betegek,  akik  abba  a  körzetbe  tartoztak  a  hatvani 
Városüzemeltető Zrt., az egészségügyi divízió, az látta el. Úgymond nyereségelosztó pénz, amit a 
Melléklet is tartalmaz, hogy mennyi. Tehát ez egy létező pénz, amit el lehet költeni.

Oroszlán Lajosné:
Tehát ez még nem a divízió volt, hanem ez még az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet. És itt 
valójában arról van szó, hogy 2003-2005-ig terjedő időszakról még ennyi jár az Albert Schweitzer 
kórháznak. 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
1. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

12/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézetet 
megillető,  irányított  betegellátási  modell  2005.  évi  elszámolásból  származó  részesedés 
felhasználására  vonatkozó  megállapodásról  és  az  ehhez  további  kapcsolódó  döntésekről  szóló 
előterjesztést

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

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet  és  a  Misszió  Egészségügyi  Központ  Kht.  (székhely:  2112  Veresegyház, 
Gyermekliget u. 30.) között 2003. február 21-én irányított betegellátási modellben való részvétel 
tárgyában  létrejött  együttműködési  megállapodás  alapján  a  2005.  évi  elszámolásából  származó 
részesedés felhasználása tárgyában háromoldalú megállapodást kíván kötni a Misszió Egészségügyi 
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Központ  Nonprofit  Kft.-vel  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel 
(székhely:  3000 Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  a  jelen határozat  mellékletét  képező megállapodás-
tervezet szerint.

Határidő: 2010. október 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
2. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

13/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézetet 
megillető,  irányított  betegellátási  modell  2005.  évi  elszámolásból  származó  részesedés 
felhasználására  vonatkozó  megállapodásról  és  az  ehhez  további  kapcsolódó  döntésekről  szóló 
előterjesztést

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

Határozati javaslat

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló 2003. évi  CXXIX. 
törvény  5.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  szabályoknak  megfelelően  145/2010.  (III.  25.)  sz. 
határozatával elfogadott, valamint 175/2010. (IV. 9.) sz., 203/2010. (IV. 29.) sz., 291/2010. (V. 29.) 
sz.,  323/2010.  (VI.  24.)  sz.,  342/2010.  (VII.  8.)  sz.  és  376/2010.  (VII.  22.)  sz.  határozatával 
módosított 2010. évi közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: 2010. november 2. (közzétételre)
Felelős: Hatvan város aljegyzője

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
3. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

14/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  az  Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézetet 
megillető, irányított betegellátási modell 2005. évi elszámolásból származó részesedés 
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felhasználására  vonatkozó  megállapodásról  és  az  ehhez  további  kapcsolódó  döntésekről  szóló 
előterjesztést

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

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  „egyes  kórházi  eszközök 
beszerzése” tárgyában nemzeti eljárásrendben hirdetmény nélküli eljárást kíván lefolytatni, melynek 
becsült értéke nettó 8.017.600,- Ft. Az eljárás megindulását megelőzően bíráló bizottság alakuljon, 
amely a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. 
(XII. 15.) Ökr. 55. és 56. §-a, valamint 8. és 9. melléklete szerint köteles eljárni. A bíráló bizottság a 
következő személyekből álljon:
1) Lestyán Balázs, képviselő – elnök
2) Nádas Sándor, képviselő
3) dr. Rosta Ildikó, divízióvezető
4) dr. Előházi Zsófia, aljegyző
5) Braun Zsófia, főosztályvezető (Költségvetési Főosztály)
A tárgyi  közbeszerzési  eljárás  pénzügyi  forrása  a(z)  …/2010.  (X.  28.)  sz.  képviselő-testületi 
határozattal biztosított.

10. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  igazgatóságának 
megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a  hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról

Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

Oroszlán Lajosné:
Azért tudom elfogadni ezt az előterjesztést, mert elismerem az új vezetésnek azt a jogát, hogy azzal 
dolgozzon, akivel akar.

Papp István:
Pálinkás  Zoltán és Püspöki  Zsolt  közös  megegyezéssel  távozott  a  Zrt.  éléről.  A Fejér  Gáborral 
kötött megbízási szerződést fel lehetett bontani.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
1. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:
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15/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
Igazgatóságának  megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a  hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Pálinkás 
Zoltán (anyja neve: Antal Edit, lakik: 3022 Lőrinci, Erőmű tér 6/2.) igazgatósági tag (igazgatóság 
elnöke) e tisztségre vonatkozó lemondását 2010. október 28. napjával tudomásul veszi, és akként 
határoz,  hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján hozzájárul Pálinkás Zoltán 2009. november 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig 
tartó  határozott  időtartamú munkaviszonyának 2010. október  31.  napjával  közös megegyezéssel 
történő  megszüntetéséhez  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  szerződésmegszüntető  okiratban 
foglaltak szerint.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
2.határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

16/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
Igazgatóságának  megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a  hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Püspöki 
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Zsolt  (anyja  neve: Dudás Erzsébet,  lakik:  3000 Hatvan,  Dembinszky u.  13.)  igazgatósági tag e 
tisztségre vonatkozó lemondását 2010. október 28. napjával tudomásul veszi,  és akként határoz, 
hogy a  Munka Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény 87.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja 
alapján hozzájárul Püspöki Zsolt 2009. november 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó 
határozott időtartamú munkaviszonyának 2010. október 31. napjával közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletét  képező szerződésmegszüntető okiratban foglaltak 
szerint.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
3.határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

17/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
Igazgatóságának  megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a  hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24.  § (2) bekezdése alapján Fejér 
Gábor  (anyja  neve:  Nagy  Ida,  lakik:  2072  Zsámbék,  Bartók  u.  17.)  igazgatósági  tagot  ezen 
tisztségből 2010. október 28 napjával visszahívja.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
4. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

18/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
Igazgatóságának  megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a  hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt.  (székhely:  3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.,  a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes  tulajdonosa  és  legfőbb  szerve  a  gazdasági  társaság  alapító  okiratának  9.  pontja 
második  francia  bekezdése  és  a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  törvény  33.  §-a, 
valamint 231. § (2) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság felügyelő 
bizottságának elnökét és tagjait:
9. Sőregi Csaba (anyja neve: Márta Rozália, lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 8.) – elnök;
10. Kókainé  Juhász  Éva  (anyja  neve:  Pádár  Magdolna  Gizella,  lakik:  3000  Hatvan, 
Eötvös u. 10.);
11. Lipkovics Gábor (anyja neve: Szőke Éva, lakik: 3000 Hatvan, Dolgozók u. 13.);
2010.  október  28.  napjával  visszahívja,  és  a  felügyelőbizottság  elnökének  és  tagjainak  2010. 
október 28. napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket 
választja meg következők szerint:
12. Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – 
elnök;
13. Kókainé  Juhász  Éva  (anyja  neve:  Pádár  Magdolna  Gizella,  lakik:  3000  Hatvan, 
Eötvös u. 10.);
14. Bagi Ádám (anyja neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.).
A felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

Határidő: 2010. október 29. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
5.határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

19/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
Igazgatóságának megszüntetéséről, vezérigazgató megválasztásáról és egyéb, a hatvani 
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Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

1. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  (székhely:  3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.,  a  továbbiakban: 
gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 247. §-a alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság alapító 
okiratát  módosítja  akként,  hogy  az  igazgatóság  jogait  és  kötelezettségeit  egy  vezető 
tisztségviselő, a vezérigazgató gyakorolja.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a gazdasági társaság egyszemélyes 
tulajdonosa  és  legfőbb  szerve  a  gazdasági  társaság  alapító  okiratát  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A társaság alapítója, egyedüli részvényese
Hatvan Város Önkormányzata
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- törzsszáma: 15380250
- adószáma: 15380250-2-10
- képviseli: Szabó Zsolt polgármester”
az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. A részvények kibocsátása és annak formai kellékei:
 A társaság csak a cégbejegyzést követően adhat ki részvényt, a részvények értékpapírszámlán 
történő jóváírásáról és a részvénykönyv vezetéséről a vezérigazgató köteles gondoskodni.
 A részvényeket dematerializált részvényként kell nyilvántartani.
 A részvény tartalmazza a gazdasági társaságról és a tőkepiacról szóló törvényben előírtakat.
 A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, a jogosult 
javára vezetett értékpapír-számlán történő jóváírással történik.
 A társaság csak a törvényben felsorolt részvényfajtákat bocsáthatja ki. A részvénytársaság által 
kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia a részvénytáraság 
alaptőkéjének a felét.
 A részvényes köteles a részvény névértéke értéke 30 %-át a bejegyzési kérelem benyújtásáig, a 
fennmaradó hányadát a bejegyzéstől számított egy éven belül befizetni, az apportot a bejegyzési 
kérelem benyújtásáig teljes egészében társaság rendelkezésére kell bocsátani.
 A vezérigazgató – a  befizetés  helyének,  végső időpontjának feltüntetésével  –  a  névre szóló 
részvények jegyzőit  írásban szólítja fel  a be nem fizetett  részvények ellenértéke befizetésére.  A 
részvénytársaság kötelezettségeiért  –  a  törvényben meghatározott  kivétellel  – a  részvényes  nem 
felel.
 A  társaság  fennállása  alatt  a  részvényes  az  általa  teljesített  vagyoni  hozzájárulást  nem 
követelheti vissza. Az alaptőke leszállítását kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági 
jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések 
ellenére teljesítettek – a  jóhiszeműen felvett  osztalék és kamatozó részvény után fizetett  kamat 
kivételével – a társaság részére vissza kell fizetni.
 A felügyelő bizottság előzetes  hozzájárulására  van szükség az olyan szerződés létrejöttéhez, 
melyet a társaság a névre szóló részvénnyel rendelkező részvényesével, vagy annak közeli 
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hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) pont) köt meg. 
 A  társaság  és  a  részvényes,  illetőleg  annak  közeli  hozzátartozója  közötti  visszterhes 
vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke 
a részvénytársaság alaptőkéjének 10 %-át meghaladja – az egyedüli részvényes jóváhagyására van 
szükség.  Ennek  során  a  nem  pénzbeli  hozzájárulás  értékelésére  és  a  könyvvizsgálói  jelentés 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan megfelelően alkalmazni a Gt. 209. §-ának rendelkezéseit.
 A társaság és a tagja (részvényese) között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított 
30 napon belül  a  cégbíróságon a  cégiratok közé letétbe kell  helyezni,  kivéve a  társaság és tag 
(részvényes)  között  a  társaság  tevékenységi  körébe  tartozó  szokásos  nagyságrendű  szerződést. 
Szokásos nagyságrendű a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri  a jegyzett  tőke 10 %-át. A 
társaság köteles  az okirat  aláírásától  számított  30 napon belül  a  cégbírósághoz letétbe helyezés 
céljából benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy 
annak összege (értéke) az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven 
belül ugyanannak a személynek, vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
 Ha a részvényes egyben a társaság vezérigazgatója vagy felügyelő bizottságának is a tagja, sem 
ő, sem közeli hozzátartozója a részvénytársasággal – ha a törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a 
részvénytársaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet.
 Ha az alapító és egyedüli részvényes részvényeinek egy részét átruházza, úgy abban az esetben 
a társaság alapító okiratát a többszemélyes részvénytársaságra vonatkozó általános szabályokkal ki 
kell egészíteni.”
az alapító okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A részvényesi határozat
 A  közgyűlés  hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  az  egyedüli  részvényes  (Hatvan  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete)  határozat  keretében  írásban  dönt  -  és  erről  a  vezető 
tisztségviselőket írásban értesíti.
 Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a Gt. a közgyűlés 
kizárólagos  hatáskörébe  utal  [Gt.  231.  §  (2)  bekezdés],  és  amelyek  nem tartoznak  a  nyereség 
felosztásának tilalmi rendelkezésébe.
 A közhasznú jogállásra  tekintettel  az  alapító kizárólagos  hatáskörébe tartozik a fenti  francia 
bekezdésben meghatározottakon kívül:
a) a  társadalmi  közös  szükséglet  kielégítéséért  felelős  szervvel,  a  közhasznú  tevékenység 

folytatásának feltételeiről kötött megállapodás,
b) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
c) befektetési szabályzat elfogadása,
d) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása.
 A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szervnek nem 
minősülő képviseleti  szerv véleményének megismerésére.  Az alapító  a társaság működésével és 
gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító vezető szervének üléseire a felügyelő bizottság 
elnökét és tagjait – véleményezési joggal – köteles meghívni. A véleményezési jog gyakorlása a 
vezető tisztségviselőt is megilleti.
 A  könyvvizsgáló  a  társaság  legfőbb  szervének  a  közhasznú  társaság  működésével  és 
gazdálkodásával foglalkozó ülésein köteles részt venni.
 A társaság  éves  beszámolójának  és  a  közhasznúsági  jelentés  elfogadásáról  az  alapító  –  a 
számviteli törvényben foglaltak betartásával – köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti 
beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő 
bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A könyvvizsgáló a társaság számviteli törvény 
szerinti  beszámoló  valódiságát  és  jogszabályszerűségét  köteles  ellenőrizni.  A  könyvvizsgáló 
véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb 
szerve nem hozhat döntést.
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 Az alapító évente meghatározza a vezérigazgató munkájára vonatkozó irányelveket, és ellenőrzi 
tevékenységét.  Az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a  vezérigazgató  felett  az  alapító  képviselője 
gyakorolja.”
az alapító okirat 10.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.2. A véleményezési jog gyakorlásának módja:
1. Az alapító a hatáskörébe tartozó kérdéskörben a döntés meghozatalát megelőzően köteles a 
társaság vezérigazgatójának, valamint a felügyelő bizottság írásbeli véleményét megismerni. Nem 
kell figyelembe venni, illetve nem kell a véleményezési jog jogosultjának a véleményét beszerezni 
akkor,  ha  az  alapító  döntésének  tervezete  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesíti  a 
véleményezési  jog  jogosultját,  vagy  bármilyen  más  előnyben  részesíti,  illetve  a  megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt, vagy valamely véleményezési jog jogosultjával a tervezet szerint 
szerződést kell kötni, vagy aki ellen pert kell indítani.
2. A vezérigazgató az alapítói döntés tervezetét annak kézhezvételét követően haladéktalanul 
köteles  átadni  a  felügyelő bizottság elnökének.  A felügyelő bizottság elnöke köteles az alapítói 
döntés  tervezetét  haladéktalanul  átadni  a  felügyelő  bizottság  tagjainak,  és  a  véleményezési  jog 
gyakorlása érdekében haladéktalanul, de legkésőbb az alapítói döntés tervezetének kézhezvételétől 
számított 3 napon belül felügyelő bizottsági ülést összehívni. A felügyelő bizottság elnöke az ülést 
írásbeli meghívó alapján hívja össze, a meghívónak az ülés napirendi pontjait tartalmaznia kell. A 
felügyelő  bizottság  üléséről  jegyzőkönyv  készül,  mely  tartalmazza  az  ülés  helyét  és  idejét,  a 
jelenlévőket,  a  döntéstervezetekre  előadott  véleményeket,  továbbá  az  ülésen  lezajlott  fontosabb 
eseményeket, nyilatkozatokat. A jegyzőkönyv elkészítéséről a felügyelő bizottság elnöke köteles 
gondoskodni. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke írja alá.
3. A felügyelő  bizottsági  ülésen  a  felügyelő  bizottság  elnökét  és  tagjait  meghatalmazott 
személy nem képviselheti. Amennyiben az ülésen valamely felügyelő bizottsági tag nincs jelen, a 
felügyelő bizottság elnöke köteles gondoskodni a megismételt ülés összehívásáról. A megismételt 
ülés az eredeti ülést követő 3 napon belül meg kell tartani. Az ülést a felügyelő bizottság elnöke 
azonos napirendi pontokkal a társaság székhelyére köteles összehívni.
4. A vezérigazgató és a felügyelő bizottság kötelesek írásbeli véleményüket 8 napon belül az 
alapítónak közvetlenül megküldeni.
5. Az alapítói határozat akkor érvényes, ha az alapítói döntés tervezetét a vezérigazgató és a 
felügyelő bizottság, vagyis a véleményezési jog jogosultjai véleményezték.
6. A  társaság  tevékenységével  és  gazdálkodásával  kapcsolatos  alapítói  döntések 
nyilvánosságának biztosítása kötelező.
7. Az írásos  vélemények,  illetve  az  ülésről  készült  jegyzőkönyvek nyilvánosak.  Az alapító 
döntéshozatalának módjára és formájára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
és  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  helyi 
önkormányzati rendelet irányadó.”
az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A társaság nyilvánossága
 Az alapító határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az 
érintettekkel.  Ezzel  egyidejűleg  az  alapító  határozatait  és  a  vezérigazgató  nyilvános  döntéseit 
elektronikus úton az alapító honlapján (www.varosgazdalkodas60.hu) is elérhetővé teszi.
 A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a vezérigazgatóval történt előzetes 
egyeztetés  alapján  munkaidőben  bárki  betekinthet,  saját  költségére  másolatot  készíthet.  A 
vezérigazgató a betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon 
belül köteles teljesíteni.
 A társaság  éves  beszámolója,  a  közhasznúsági  jelentés  és  a  társadalmi  közös  szükséglet 
kielégítéséért  felelős  szervvel  kötött  megállapodás  megtekinthető  a  társaság  székhelye  szerint 
illetékes cégbíróságon is.”

http://www.hatvan.hu/
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az alapító okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Egyéb működési feltételek
 A társaság  üzletszerű  gazdasági  tevékenységet  csak a  társaság  cégbejegyzése  iránti  kérelem 
benyújtását  követően  folytathat,  a  hatósági  engedélyhez  kötött  tevékenységet  a  társaság  csak  a 
társaság bejegyzése és az engedély kézhezvételét követően gyakorol.

 A  közhasznú  jogálláshoz  kapcsolódó  kedvezményekre  legkorábban  a  társaság  közhasznú 
jogállásának megszerzésének időpontjától  és a társadalmi közös szükséglet  kielégítéséért  felelős 
szervvel kötött szerződés megkötésének időpontjától jogosult.
 A közhasznú társaság a központi  költségvetés alapján,  illetve az alapítótól  kapott  támogatás 
feltételeit  és  módját  írásban  kötött  szerződésbe  foglalja.  A szerződés  érvényességi  feltétele  a 
kötelező  írásbeliség,  függetlenül  attól,  hogy  a  támogatás  ingyenes  vagy  visszterhes.  Az  így 
megkötött  szerződés  csak  az  egyszemélyes  alapítású  társaságra  vonatkozó  véleményezési  jog 
jóváhagyásával történhet.
 Az  igénybe  vehető  támogatási  lehetőségeket,  azok  mértékét  és  feltételeit  a  Hatvani  Hírek 
lapban, a Hatvani Város Kábeltelevízióban és az alapító honlapján (www.varosgazdalkodas60.hu) 
hozza egyidejűleg nyilvánosságra. A társaság a szerződést a megkötéstől számított harminc napon 
belül a cégbíróságon letétbe helyezi.
 A társaság és az alapító közötti szerződés érvényességi feltétele annak írásba foglalása. Ez a 
rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe 
tartozó,  a  létesítő  okirat  által  meghatározott  szokásos  nagyságrendű  szerződést  köt.  A társaság 
vezérigazgatója köteles a szerződés nyilvánosságát oly módon biztosítani, hogy azt a megkötéstől 
számított 30 napon belül a cég nyilvántartására illetékes cégbíróságnál letétbe helyezi, illetve az 
alapítónak  megküldi  az  alapító  honlapján  (www.varosgazdalkodas60.hu)  történő  közzététel 
céljából.
 A társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezérigazgató, a felügyelő bizottsági 
tagjai és a könyvvizsgáló munkavállaló javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak 
rendszeréről.
 A  szabályzatban  foglaltak  alapján  a  legfőbb  szerv  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a 
szabályzattal  érintett  személyi  kör  javadalmazásának  –  különösen  díjazásának,  munkabérének, 
végkielégítésének,  egyéb  juttatásainak  –  megállapítása.  A szabályzatot  elfogadásától  számított 
harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
 A társaság befektetési tevékenységet nem végez.”

- az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A részvénytársaság szervezete: a vezérigazgató
A társaságnál igazgatóság megválasztására a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
(Gt.) 247. § -a alapján nem kerül sor, az Igazgatóság a Gt.-ben meghatározott jogait a vezérigazgató 
gyakorolja. A társaság napi operatív munkájának irányítását és ellenőrzését az alapítói ülés által 
választott vezérigazgató látja el.
A vezérigazgató a társaság első számú vezető állású munkavállalója.
A vezérigazgató  vezető  tisztségviselői  megbízatásával  kapcsolatos  jogok  az  alapító  kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak.
13.1 A vezérigazgató hatásköre különösen:

 ellátja a társaság általános, folyamatos ügyvezetését;
 átfogóan  irányítja  és  ellenőrzi  a  társaság  működését,  biztosítja  a  jogszerű  és  gazdaságos 
működést.
13.2 A vezérigazgató feladatai különösen:
 dönt az üzleti tervben nem szereplő, évi 5.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 10.000.000,- 
Ft értéket el nem érő pénzügyi kötelezettségvállalásról a felügyelőbizottság véleményezése mellett;

http://www.hatvan.hu/
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 véleményezi az üzleti tervben nem szereplő, évi 10.000.000,- Ft értéket meghaladó pénzügyi 
kötelezettség vállalást;
 dönt az évi 2.000.000,- Ft értéket meghaladó, de évi 20.000.000,- Ft értéket el nem érő társasági 
vagyon  értékesítéséről,  illetve  a  vagyon  megterheléséről  a  felügyelőbizottság  véleményezése 
mellett;
 véleményezi  az  évi  20.000.000,-  értéket  meghaladó társasági  vagyon értékesítését,  illetve  a 
vagyon megterhelését;
 dönt  a  hitelfelvételről  a  felügyelőbizottság  véleményezése  és  a  társaság  legfőbb  szervének 
jóváhagyása mellett;
 dönt a társaság tevékenységéhez szükséges beruházási javaslatról;
 dönt a társaság tevékenységéhez szükséges projektjavaslatokról;
 beszámolót kér a divíziók működését meghatározó szerződések éves felülvizsgálatáról, szükség 
esetén javaslatot tesz azok módosítására a társaság legfőbb szerve felé;
 a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására tett 
javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé, és 
végrehajtja a társaság legfőbb szervének döntését;
 a társaság mérlegének elfogadására tett javaslatát a felügyelőbizottság véleményezése mellett 
előterjeszti a társaság legfőbb szerve felé;
 javaslatot  tesz  a  társaság  adózás  utáni  eredményének  felhasználására  a  felügyelőbizottság 
véleményezése mellett a társaság legfőbb szerve felé;
 gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 javaslatot tesz a divizionális szervezet átalakítására a társaság legfőbb szerve felé;
 gyakorolja  a  belső  ellenőr  felett  a  megbízási  jogviszonnyal  kapcsolatos  jogokat,  illetve 
adminisztrációja  feletti  azon munkáltatói  jogokat,  melyek a  munkavégzésre irányuló jogviszony 
létesítésére  és megszűnésére vonatkoznak,  továbbá megállapítja  az  egyes  divíziók és  a  társaság 
összdolgozói létszámát;
 dönt az alapító okiratban kizárólagos hatáskörébe utalt kérdésekben;
 elfogadja a társaság számviteli szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaságra vonatkozó kockázatelemzést és –becsléseket;
 elfogadja  a  társaság  leltározási  és  selejtezési  szabályzatát,  és  azt  jóváhagyásra  beterjeszti  a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja  a  társaság  iratkezelési  és  –őrzési  szabályzatát,  és  azt  jóváhagyásra  beterjeszti  a 
társaság legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja  a  társaság  munkavédelmi  szabályzatát,  és  azt  jóváhagyásra  beterjeszti  a  társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja  a  társaság  (köz)beszerzési  szabályzatát,  és  azt  jóváhagyásra  a  társaság  legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja a társaság tűzvédelmi szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság legfőbb 
szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogadja  a  társaság  vagyonvédelmi  szabályzatát,  és  azt  jóváhagyásra  beterjeszti  a  társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 elfogad  minden  olyan  szabályzatot,  amelyet  jogszabály  a  társaság  számára  előír  a  társaság 
legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szervének jóváhagyása mellett;
 elfogadja a társaság hároméves üzletpolitikai koncepcióját a felügyelőbizottság véleményezése 
és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
 elfogadja  a  társaság  hároméves  üzletpolitikai  koncepciója  alapján  az  éves  üzleti  tervet  a 
felügyelőbizottság véleményezése és a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
 elfogadja a társaság kötelezettségvállalási szabályzatát, és azt jóváhagyásra beterjeszti a társaság 
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legfőbb szervének átruházott hatáskörben eljáró szerve felé;
 dönt a társaság tevékenységére vonatkozó finanszírozási elvek kialakításáról, a finanszírozási 
elvek módosításáról a társaság legfőbb szervének jóváhagyása mellett;
 tájékoztatást kér a társaság éves pénzügyi tervének teljesítéséről, értékeléséről negyedévente, a 
pénzügyi tervhez képest lényeges eltérésről 15 napon belül a gazdasági igazgatótól;
 tájékoztatást kér a teljesítés alakulásáról;
 időszakosan tájékoztatást kér a pénzforgalomról;
 tájékoztatást kér a divíziók éves tevékenységéről;
 a társaság ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente 
egyszer az alapító, háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít;
 köteles  nyolc  napon  belül  –  a  felügyelőbizottság  egyidejű  értesítése  mellett  –  a  szükséges 
intézkedések  megtétele  céljából  a  társaság  legfőbb  szervének  összehívását  kezdeményezni,  ha 
tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 
csökkent,  vagy a társaság saját  tőkéje  a  Gt.  207.  § (1)  bekezdésében meghatározott  összeg alá 
csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti,  vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha 
vagyona tartozásait nem fedezi;
 gyakorolja a Gt.-ben meghatározott jogait és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeit.
 jóváhagyja a divíziók egymás közötti  megrendeléseit,  amennyiben azok – divíziónként – az 
adott naptári évben a bruttó 2.000.000,- Ft összeget meghaladják.
13.3. A társaság vezérigazgatója:

név: Lisztik Lászlóné sz.: Kovács Katalin
anyja neve: Balog Anna
lakcím: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48.
A vezérigazgató megbízatása 2010. október 28. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra 
szól.”

6. az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A vezérigazgatóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok
 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője  az  a  személy,  aki  olyan  közhasznú  szervezetnél  töltött  be  –  annak  megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  ilyen  tisztséget  egyidejűleg  más  közhasznú 
szervezetnél is betölt.
 A közhasznú szervezet  a  vezérigazgatót,  valamint  e  személy hozzátartozóját  –  a  bárki  által 
megkötés  nélkül  igénybe  vehető  szolgáltatások  kivételével  –  cél  szerinti  juttatásban  nem 
részesítheti.
 A Gt.  23.  §  és  25.  §  szerinti  összeférhetetlenségi  szabályai  is  értelemszerűen  irányadóak  a 
vezető tisztségviselőkre.”

7. az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. A cégjegyzés 
A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég 
kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy 
nevét az aláírási címpéldány (aláírás-minta) szerint önállóan aláírja.”

8. az alapító okirat 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság
A társaságnál  három tagból álló felügyelő bizottság működik.  A felügyelőbizottság tagjainak és 
elnökének megbízatása 2010. október 28. napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott 
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időtartamra szól.
 A felügyelő bizottság tagjai:
Kunsay Csaba Imre (anyja neve: Király Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Peresi u. 20.) – elnök;
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.);
Bagi Ádám (anyja neve: Vitai Magdolna, lakik: 3000 Hatvan, Móra F. u. 11.).
 A felügyelő bizottság testületként jár el.  A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki.  A 
felügyelő bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza.
 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági 
tevékenységben  nincs  helye.  A  felügyelő  bizottság  tagját  e  minőségében  a  társaság  tagjai 
(részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb 
szerve  ülésén  tanácskozási  joggal  részt  vehetnek,  illetve  részt  vesznek,  ha  jogszabály  így 
rendelkezik.
 A felügyelő bizottság ügyrendjét maga alkotja, melyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 
 Ha a  felügyelő  bizottság  tagjainak  száma három fő  alá  csökken,  vagy nincs,  aki  az  ülését 
összehívja,  a  vezérigazgató  a  felügyelő  bizottság  rendeltetésszerű  működésének  helyreállítása 
érdekében köteles kezdeményezni a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását.
 A felügyelő  bizottság  egyes  ellenőrzési  feladatok  elvégzésével  bármely  tagját  megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
 A  felügyelő  bizottság  a  vezető  tisztségviselőktől,  illetve  a  társaság  vezető  állású 
munkavállalóitól  felvilágosítást  kérhet,  amelyet  az  alapító  okiratban  meghatározott  módon  és 
határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, 
szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
 A számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság 
írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
 Ha a  felügyelő  bizottság  megítélése  szerint  a  vezérigazgató  tevékenysége  jogszabályba,  az 
alapító okiratba, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 
társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, úgy haladéktalanul kezdeményezi az alapító soron 
kívüli, erre vonatkozó döntését.
 A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető  tisztségviselőktől  jelentést,  a  szervezet  munkavállalóitól  pedig  tájékoztatást  vagy 
felvilágosítást  kérhet,  továbbá  a  közhasznú  szervezet  könyveibe  és  irataiba  betekinthet,  azokat 
megvizsgálhatja.
 A  felügyelő  szerv  köteles  az  intézkedésre  jogosult  vezető  szervet  tájékoztatni  és  annak 
összehívását kezdeményezni,  ha arról  szerez tudomást,  hogy a szervezet  működése során olyan 
jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, 
amelynek  megszüntetése  vagy  következményeinek  elhárítása,  illetve  enyhítése  az  intézkedésre 
jogosult  vezető  szerv  döntését  teszi  szükségessé;  illetve  a  vezető  tisztségviselők  felelősségét 
megalapozó tény merült fel. 
 Az intézkedésre jogosult  vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől 
számított harminc napon belül – össze kell hívni. 
 E  határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  a  vezető  szerv  összehívására  a  felügyelő  szerv  is 
jogosult.  Ha  az  arra  jogosult  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet.
 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;
b)  a  közhasznú  szervezettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
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nem rendelkezik;
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.”

9. az alapító okirat 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. Egyéb rendelkezések
A vezérigazgató, a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, valamint a könyvvizsgáló a Kszt. alapján a 
társaság  vezető  tisztségviselőinek  minősülnek,  így  személyeikre,  a  felügyelő  bizottság 
határozathozatalára az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni 
kell.”
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a gazdasági társaság egyszemélyes 

tulajdonosa  és  legfőbb  szerve  a  jelen  előterjesztés  mellékletét  képező  alapító  okiratot 
módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az alapító 
okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2010. november 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
6. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

20/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt.  Igazgatóságának  megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a  hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést.

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

6. határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt.  (székhely:  3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.,  a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
247. §-a alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vezérigazgatójának 
Lisztik Lászlóné sz.: Kovács Katalint (anyja neve: Balog Anna, lakik: 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48.) 
választja  meg  2010.  október  28.  napjától  kezdődő  hatállyal  határozatlan  időtartamra  bruttó 
557.000,-  Ft  munkabér  megállapítása  mellett  a  jelen  határozat  mellékletét  képező 
munkaszerződésben foglalt feltételekkel.
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Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
7. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

21/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt.  Igazgatóságának  megszüntetéséről,  vezérigazgató  megválasztásáról  és  egyéb,  a  hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit  Közhasznú  Zrt.  működéséhez  kapcsolódó  döntések 
meghozataláról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  mint  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt.  (székhely:  3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.,  a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve felhatalmazza a gazdasági társaság vezérigazgatóját 
arra,  hogy  a  gazdasági  társaságban  átszervezést  és  a  költségracionalizálás  elvének  figyelembe 
vételével  létszámleépítést  és munkaszervezeten belüli  átszervezést  hajtson végre,  figyelemmel  a 
részvénytársaság  elfogadott  szervezeti  és  működési  szabályzatának  és  a  hatályos  alapító  okirat 
rendelkezéseire.

Határidő: 2010. október 28-tól folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

11. napirend 
Előterjesztés  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú  korlátolt  Felelősségű  Társaság 
alapításáról

Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

Oroszlán Lajosné:
Azt szeretném kérdezni, hogy készült-e a döntést megelőzően költség számvetés. Az új szervezet, 
többe kerül, kevesebbe kerül, ugyanannyiba kerül. Ha többe kerül, akkor a fedezete hol van?
A másik pedig, hogy szerepel Kempf Károly Ignác ügyvezető, referenciájával nem találkoztam. 
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Papp István:
Nem tudunk válaszolni, mert nem tudjuk, hogy az előző vezetésnek a költségvetése mennyi volt. 
Nem tudom, hogy mennyi volt a fizetése, tehát összehasonlító elemzést nem tudunk végezni ez 
ügyben.  Itt  most  egy  új  cég  alapításáról  van  szó,  ami  szintén  úgymond  száz  százalékos 
önkormányzati tulajdonban van. Az, hogy honnan került ide Kempf úr ember, azt én sem tudom, 
mert nem én foglalkozok ezzel az ügyel, hanem a kabinet.  Gondolom, hogy  a médiában dolgozik. 
A pénzügyi dolgokat nem tudom összehasonlítani. Ön lehet, hogy tudja, hogy az ügyvezető mennyit 
keresett. Itt az ügyvezető munkadíjáról van szó és az éves könyvvizsgáló díjáról van szó, 600 ezer 
forint. Ennyit tudunk egyenlőre. A többiek ingyen látják el.  tevékenységüket. Azt hozzá teszem, 
hogy a kórháznál is ingyen látja el a felügyelő bizottsági tagok a tevékenységüket. Ennyit tudok az 
ügyről. De nekünk arról kell szavazni, hogy ez az új társaság megalakulhat-e vagy nem. Nem az 
anyagi vonzatát kell nézni.

Oroszlán Lajosné:
Mielőtt eldöntöm, hogy veszek, vagy nem veszek, megnézem, hogy fussa vagy nem fussa, jó lesz, 
nem lesz jó, úgyhogy amellett, hogy szeretném jelezni a tisztelt jelen lévőknek, hogy én ennek az új 
cégnek a létrehozását tudom támogatni, és el tudom fogadni, ugyanakkor ezt az előterjesztést jelen 
formájában  azért  nem  tudom  megszavazni,  mert  nem  ismerem  az  ügyvezetőt.  Az  ügyvezető 
személye meghatározó. 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról.

Az Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a követke-
ző határozatot hozta:

22/2010. (X. 26.) 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  korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztés

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

Határozati javaslat

 Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  önkormányzati 
feladatkörbe tartozó helyi közszolgálati műsorszolgáltatás ellátására a jelen határozat 1. mellékletét 
képező  alapító  okiratban  foglaltak  szerint  létrehozza  a  Média-Hatvan  Nonprofit  Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: nonprofit kft.).  A képviselő-testület az alapító 
okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja. 
A képviselő-testület a nonprofit kft. ügyvezetőjének 2010. október 28. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra Kempf Károly Ignácot (lakik: 2363 Felsőpakony, Deák Ferenc u. 3., anyja 
neve: Bodó Matild) választja meg, a nonprofit kft. könyvvizsgálójának 2010. október 28. napjától 
2013.  május  31.  napjáig  tartó  határozott  időtartamra,  a  SZAKÉRT  Adószaktanácsadó  és 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 16-09-001292; adószáma: 10468221-
3-16; székhelye:  5100 Jászberény, Álmos u. 9.; képviseli: Baranyi Józsefné ügyvezető; MKVK: 



29

000693,  a  könyvvizsgálat  ellátásáért  felelős  személy:  Baranyi  Józsefné  [anyja  neve:  Szepesi 
Rozália;  lakik:  5100  Jászberény,  Álmos  u.  9.;  kamarai  tagsági  száma:  000763]),  a  felügyelő 
bizottsági tagjainak pedig 2010. október 28.  napjától  2013. október 28.  napjáig tartó  határozott 
időtartamra az alábbi személyeket választja meg:
1./ Tompa Z. Mihály (lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 115.; anyja neve:  Szamos Erzsébet);
2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (lakik: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.; anyja neve: 
Petővári Margit);
3./  Szalánczi Zoltán (lakik: 3000 Hatvan, Tüzér u. 6., anyja neve: Simkó Anna).
A  képviselő-testület  az  ügyvezető  havi  munkabérét  bruttó  400.000,-  Ft/hó  összegben,  a 
könyvvizsgáló éves díjazását bruttó 500.000,- Ft/év összegben állapítja meg, a  felügyelő bizottság 
tagjai pedig díjazásban nem részesülnek.
A képviselő-testület  az  ügyvezetőt  munkaviszony  keretében  kívánja  alkalmazni,  melyre  jelen 
határozat  2.  melléklete  szerinti  szerződéstervezetben  foglaltakat  tekinti  irányadónak,  és 
felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  arra,  hogy  a  nonprofit  kft.  képviseletében  az 
ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.
2) Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  létrejövő Média-Hatvan 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak: 
 cégneve: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
 székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12. 
 jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft készpénz

ügyvezető: Kempf Károly Ignác (lakik: 363 Felsőpakony, Deák Ferenc u. 3., anyja neve: Bodó 
Matild)

A társaság közhasznú fő tevékenysége:  58.19 Egyéb kiadói tevékenység
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
60.10 Rádióműsor szolgáltatás
60.20 Televízióműsor szolgáltatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja szerint
3. tudományos tevékenység, kutatás
5. kulturális tevékenység
6. kulturális örökség megóvása
19. euroatlanti integráció elősegítése
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:
70.20 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Szabó 
Zsoltot,  Hatvan  város  polgármesterét  arra,  hogy  a  nonprofit  korlátolt  felelősségű  társaság 
alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos  valamennyi  okiratot  Hatvan Város Önkormányzata 
nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.

Határidő: 2010. november 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere
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12. napirend 
Előterjesztés a hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításról
      
Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

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:

23/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta a  hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapításról   szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

 Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  önkormányzati 
feladatkörbe tartozó egészségügyi szakellátások ellátására a jelen határozat 1. mellékletét képező 
alapító  okiratban  foglaltak  szerint  létrehozza  a  Hatvani  Kórház-  Rendelőintézet  Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: nonprofit kft.). 
A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja. 
A képviselő-testület a nonprofit kft. ügyvezetőjének 2010. október 28. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra Dr. Rosta Ildikó Ilonát (lakik: 3000 Hatvan, Forgács Simon u. 44.,  anyja 
neve: Varga Ilona) választja meg, a nonprofit kft. könyvvizsgálójának 2010. október 28. napjától 
2013. május 31.  napjáig tartó  határozott  időtartamra,  X-Audit  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű 
Társaságot  (cg.  száma:  10-09-028505;  adószáma:  14391769-3-10;  székhelye:  3390 Füzesabony, 
Szentkorona  u.  9.;  képviseli:  Molnár  László  ügyvezető;  MKVK:  002614,  a  könyvvizsgálat 
ellátásáért  felelős  személy  Molnár  László  [anyja  neve:  Zele  Mária;  lakik:  3390  Füzesabony, 
Szentkorona u. 9.; kamarai tagsági száma: 000073]) a felügyelő bizottsági tagjainak pedig 2010. 
október 28. napjától 2013. október 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket 
választja meg:
1./ Dr. Király Csaba (lakik: 3000 Hatvan Görgey u. 4.; anyja neve: Dudás Erzsébet);
2./ Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15.; anyja neve: Fister Margit Kinga);
3./ Laczkóné Kepes Anikó (lakik: 3016 Boldog, Bartók Béla u. 86.; anyja neve: Morvai Erzsébet).
A  képviselő-testület  az  ügyvezető  havi  megbízási  díját  bruttó  100.000,-Ft/hó  összegben,  a 
könyvvizsgáló havi díjazását bruttó 150.000,-Ft/hó összegben állapítja meg, a felügyelő bizottság 
tagjai díjazásban pedig nem részesülnek.
A képviselő-testület  az ügyvezető megbízási  jogviszonyára jelen határozat 2. melléklete szerinti 
szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
arra, hogy a nonprofit kft. képviseletében az ügyvezetővel a megbízási szerződést aláírja.
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2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
cégjegyzéki adatai az alábbiak:

- cégneve:  Hatvani  Kórház-  Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhelye: 3000 Hatvan, Balassi u. 16. szám 
- telephelye: 3000 Hatvan, Vécsey Károly tér 2. 
- jegyzett tőke: 10.000.000,- Ft készpénz
- ügyvezető: Dr.  Rosta  Ildikó  Ilona  (anyja  neve:  Varga  Ilona,  lakcíme:  3000 Hatvan,  Forgács 

Simon u. 44.)

A társaság közhasznú fő tevékenysége:  86.10 Fekvőbeteg ellátás

A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 
47.73 Gyógyszer-kiskereskedelem
47.74 Gyógyászati termék kiskereskedelme
86.21 Általános járóbeteg-ellátás
86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán egészségügyi ellátás
87.10 Bentlakásos nem kórházi ápolás
87.20 Mentális, szenvedély beteg bentlakásos ellátása
87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja szerint:
 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Szabó 
Zsoltot,  Hatvan  város  polgármesterét  arra,  hogy  a  nonprofit  korlátolt  felelősségű  társaság 
alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos  valamennyi  okiratot  Hatvan Város Önkormányzata 
nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.

Határidő: 2010. november 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

13. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról

Előadó: dr. Előházi Zsófia aljegyző
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

Nádas Sándor:
Olvasási szünetet rendelek el.

Oroszlán Lajosné:
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Megkérdezte, hogy a Zrt. alkalmazza a belső ellenőröket.

Rékasi Éva:
Igen, megbízási szerződéssel.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

24/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat:
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj.  szám: 10-10-020250, 
adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan 
Város  Önkormányzata  –  481/2008.  (IX.  25.)  sz.  képviselő-testületi  határozattal  elfogadott, 
145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz. és 
281/2010. (V. 27.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. 
képviselő-testületi  határozattal  kiegészített  szervezeti  és  működési  szabályzatát  a jelen határozat 
mellékletét  képező  szervezeti  és  működési  szabályzatot  módosító  okiratban  foglaltaknak 
megfelelően módosítja 2010. október 29-i hatályba lépés mellett.

Határidő: 2010. október 28. (szervezeti és működési szabályzatot módosító okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
2. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

25/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt. szervezeti és működési szabályzatának 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  úgy dönt,  hogy  a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj.  szám: 10-10-020250, 
adószám: 14551420-2-10) igazgatósága ügyrendjének jóváhagyásáról szóló 84/2009. (III. 26.) sz. 
határozatát, valamint az igazgatóság ügyrendjét módosító 330/2009. (VII. 16.) sz. és 593/2009. (X. 
29.) sz. határozatát 2010. október 28. napjával hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős. Hatvan város jegyzője

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
3. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

26/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj.  szám: 10-10-020250, 
adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan 
Város  Önkormányzata  –  481/2008.  (IX.  25.)  sz.  képviselő-testületi  határozattal  elfogadott, 
145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 
281/2010. (V. 27.) sz. és …/2010. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított, valamint 
387/2009.  (VII.  30.)  sz.  képviselő-testületi  határozattal  kiegészített  szervezeti  és  működési 
szabályzatát  a  jelen határozat  mellékletét  képező szervezeti  és  működési  szabályzatot  módosító 
okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja 2010. december 1-jei hatályba lépés mellett.

Határidő: 2010. november 30. (szervezeti és működési szabályzatot módosító okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
4. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:
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27/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit  Közhasznú 
Zrt. szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cgj.  szám: 10-10-020250, 
adószám: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan 
Város  Önkormányzata  –  481/2008.  (IX.  25.)  sz.  képviselő-testületi  határozattal  elfogadott, 
145/2009. (IV. 30.) sz., 325/2009. (VII. 16.) sz., 592/2009. (X. 29.) sz., 670/2009. (XI. 26.) sz., 
281/2010. (V. 27.) sz., …/2010. (X. 28.) sz. és …/2010. (X. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal 
módosított, valamint 387/2009. (VII. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal kiegészített szervezeti 
és működési szabályzatát a jelen határozat mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot 
módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja 2011. január 1-jei hatályba lépés mellett.

Határidő: 2010. december 31. (szervezeti és működési szabályzatot módosító okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

dr. Bóta Julianna jegyző asszony megérkezett.

14. napirend 
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  vagyoni  helyzetének  felméréséhez  kapcsolódó 
egyéb kiegészítő döntésről
                                   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Egyed László főosztályvezető

Oroszlán Lajosné:
Hozzászólnék, hogy örömmel üdvözlöm, hogy szakértő bevonására kerül sor.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

28/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a  Hatvan Város Önkormányzata vagyoni helyzetének 
felméréséhez kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésről szóló előterjesztést.
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy megbízást  ad az Euro Raptor 
Pályázati  Tanácsadó Iroda Kft.  részére (székhelye:  4400 Nyíregyháza,  Bocskai u. 37/a.)  Hatvan 
Város Önkormányzata pályázatai és projektjei monitoringjával kapcsolatban 2010. október 29-től. 
A megbízott tevékenységét ingyen, ellenszolgáltatás nélkül, referencia munkaként végzi.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét jelen határozat melléklete szerinti 
megbízólevél szerződés  tervezet aláírásával.

Határidő: 2010. október 29. (a szerződés aláírása)
Felelős: Hatvan város polgármestere

15. napirend 
Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervének módosításáról

Előadó: Lukács László osztályvezető
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

dr. Bóta Julianna:
A vízművel kapcsolatos előterjesztés nem az októberi ülésen, hanem a decemberin lenne. Úgy em-
lékszem, hogy az október 28-ai, 5-ös napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú Vi-
ziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó gördülő beruházási terv elfogadásáról. Itt a vízműnek 
kell még anyagot szolgáltatni ahhoz, hogy ezt a napirendet tudjuk hozni.

Nádas Sándor:
Akkor decemberre kerül?

dr. Bóta Julianna:
Decemberre igen. Jó lenne, ha a Bizottság módosító indítványt terjesztene elő.

A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról. 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
módosító indítványt fogadta el:

A határozati javaslat mellékletében a 2010. október 28-i képviselő-testületi ülés 5. napirendi pontját, 
mely előterjesztés az önkormányzati tulajdonú viziközmű vagyon üzemeltetéséhez kapcsolódó gör-
dülő beruházási terv elfogadásáról, a képviselő-testület 2010. december 16-i ülésén a 7. napirendi 
pont után 8. napirendi pontként tárgyalja meg tekintettel arra, hogy az önkormányzati tulajdonú vi
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ziközmű vagyont üzemeltető Heves Megyei VÍZMŰ Zrt. (székhely: Eger, Hadnagy u.2.) a szüksé-
ges szakmai anyagot határidőig nem készítette el.

A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

29/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében megtárgyalta  a  Képviselő-testület  2010. II.  félévi  munkatervének 
módosításáról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy módosítja a képviselő-testület 
2010. II. félévi munkatervéről szóló  259/2010. (V. 27.) számú határozatát annyiban, hogy annak 
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

16. napirend 
Előterjesztés a 2006-2010. közötti ciklusban működött bizottságok munkaterveinek hatályon 
kívül helyezéséről

Előadó: Lukács László osztályvezető
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rende-
lettervezetről.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

30/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta  a 2006-2010. közötti ciklusban működött bizottságok 
munkaterveinek hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Határozati javaslat:

1. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Gazdasági  és 
Környezetvédelmi Bizottság 2010. II. félévi munkatervéről szóló  321/2010. (V. 27.) számú 
gazdasági és környezetvédelmi bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város jegyzője

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság  2010.  II.  félévi  munkatervéről  szóló  309/2010.  (V.  26.)  számú  költségvetési  és 
pénzügyi bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város jegyzője

3. Hatvan Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a Kulturális  és Oktatási 
Bizottság 2010. II. félévi munkatervéről szóló 77/2010. (VI. 22.) számú kulturális és oktatási 
bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város jegyzője

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság  2010.  II.  félévi  munkatervéről  szóló  69/2010.  (VI.  24.)  számú  szociális  és 
egészségügyi bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város jegyzője

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ügyrendi és Ellenőrző 
Bizottság 2010. II. félévi munkatervéről szóló 104/2010. (V. 25.) számú ügyrendi és ellenőrző 
bizottsági határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város jegyzője

17. napirend
Előterjesztés az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú pályázati támogatásból megvalósuló 
„Helyi közösségi közlekedés infrastruktúra fejlesztése – Hatvani autóbusz- pályaudvar 
építése” projekttel összefüggő egyéb kiegészítő döntésről

Előadó: Uti Csabáné osztályvezető
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
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Nádas Sándor:
Olvasási szünetet rendelek el.

dr. Bóta Julianna jegyző asszony:
Az elkészült tervezethez képest van egy módosítás, de én úgy tudom, hogy önök már a jó anyagot 
kaptak meg, amit a bizottság elfogadhat és a képviselő-testület is. A másik bizottság sajnos még a 
régit  fogadták  el,  és  akkor  őnáluk  lesz  majd  egy rendkívüli  ülés,  ahol  az  előző  határozatukat 
hatályon kívül helyezik és ők is  ezt  megtárgyalják.  Elnézésüket  kérjük,  de nekünk is  ahogy az 
előterjesztések készülnek és pontosítjuk őket, úgy tudjuk ezeket készíteni.

Nádas Sándor:
Olyan kérdésem van, hogy átadták már a buszpályaudvart?

dr. Bóta Julianna jegyző asszony:
Még nem történt meg a buszpályaudvarnak az átadása, még továbbis számlák várhatók, viszont 
most volt az az időszak, amikor a helyszíni bejárások megtörténtek már az új testület képviseletében
és olyan garanciális elemeket fognak megállapodásba foglalni most a testület, amik eddig még nem 
voltak a kivitelezővel  szemben érvényesítve.  És ezáltal  kedvezőbb helyzetbe kerül a képviselő-
testület,  illetve az önkormányzat.  Tehát  szigorúbb feltételek,  nevezetesen bankgarancia,  20 éves 
jótállás,  illetve szerződést kellett  kötnie arra,  hogy a parkosítást  kivel végezteti,  illetve annak a 
visszaellenőrzése. tehát újabb garanciális elemek és biztosítékok kerülnek ezzel a megállapodással a 
két fél között rögzítésre.

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:

31/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005 kódszámú pályázati 
támogatásból  megvalósuló  „Helyi  közösségi  közlekedés  infrastruktúra  fejlesztése  –  Hatvani 
autóbusz-pályaudvar építése” projekttel összefüggő egyéb kiegészítő döntésről szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-
3.1.2/A2f-2009-0005 kódszámú, pályázati támogatásból megvalósuló "Helyi közösségi közlekedés 
infrastruktúra  fejlesztése  -  Hatvani  autóbusz-pályaudvar  építése"  című  projekt  garanciális, 
fenntartási időszakára vonatkozóan az ALPINE Hungária Építő Kft.-vel (székhely: 1117 Budapest, 
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Fehérvári  út  50-52.)  jelen  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal  a  jó  teljesítési  garancia 
biztosítására közös megegyezéssel kötött megállapodást.

Határidő: 2010. október 29.
Felelős: Hatvan város pogármestere

18. napirend
Előterjesztés  a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégiumot  Működtető 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsról és a Társulási megállapodás módosításáról 

Előadó: Kovács János osztályvezető
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

Oroszlán Lajosné:
Ugyanazt mondom, mit a Zrt-nél, hogy tudomásul veszem és elfogadom, hogy az új vezetés ebben 
is másképp gondolja és személycseréket hajt végre, viszont én módosító indítványként kívánom a 
Tisztelt  Bizottság  elé  terjeszteni,  hogy  az  Intézményfenntartó  társulásba  az  ellenzék  is 
képviseltethesse magát, attól még a szavazat többség nyilvánvalóan megvan, és én kérném szépen, 
hogy a  bizottság értsen egyet  azzal,  hogy az ellenzéktől  Palik  Józsefné az Intézményfennatartó 
társulásba tagként képviseltethesse magát.

A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a módosítási indítványról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a módosító 
indítványt elvette.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
18-as napirendi pont 1. határozati javaslatáról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal,  nem szavazat és 1 tartózkodással  a következő 
határozatot hozta:

32/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégiumot 
Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsról és a Társulási megállapodás 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 úgy dönt, hogy a Heves Megyei Közgyűlés és 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete által létrehozott Hatvani Középiskola, Szakiskola 
és Kollégiumot Működtető Intézményfenntartó  Társuás Tanácsába Szinyei  András Hatvan város 
alpolgármesterét, Köves Gábor Nándorné és Papp István települési képviselőket delegálja.

Határidő: 2010. október 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 18-as 
napirendi pont 2. határozati javaslatáról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal,  nem szavazat és 1 tartózkodással  a következő 
határozatot hozta:

33/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Hatvani  Középiskola,  Szakiskola  és  Kollégiumot 
Működtető Intézményfenntartó Társulás Tanácsról és a Társulási megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést.

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

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Heves Megyei Közgyűléssel 
2007. április  12-én megkötött  -  többször módosított  -  Társulási  megállapodást  a jelen határozat 
mellékletét  képező  megállapodát  módosító  okirattervezetnek  megfelelően  közös  megegyezéssel 
módosítani kívánja.

Határidő: 2010. november 2. (társulási megállapodás aláírása)
Felelős: Hatvan város polgármestere

19. napirendi pont
Előterjesztés  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  2011.  évi  belső  ellenőrzési  tervének 
jóváhagyásáról  

Előadó: Rékasi Éva és Oláh Natália belső ellenőrök
Előterjesztő: dr. Bóta Julianna jegyző
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Rékasi Éva:
Szóbeli  kiegészítést  szeretnénk  tenni.  Az  előterjesztés  mellékletét  képezi  a  jövő  évre  tervezett 
ellenőrzési  táblázat,  és  a  12.  sorszám  alatt  megjelölt  ellenőrzési  célja  és  tartalma  a  jövő  évi 
előírásoknak megfelelő módosításokra szól.Kérem, hogy cserljük ki ezt az oldalt, illetve a hozzá 
tartozó kockázatelemzési összefoglalót az utolsó oldalon.

dr. Bóta Julianna:
Elmondom,  hogy  miért.  Ugyanis,  mint  az  adóhatóság  vezetője  én  ellenőrizhetem  az  egyedi 
kartonokat, egyedi kivetéseket is, viszont a belső ellenőrök ezt nem tehetik meg. És itt estünk egy 
hibába,  mert  az  ellenőrzésbe olyan feladatokat  fogalmaztunk meg,  amibe ők is  beletekinthettek 
volna az egyedi nyilvántartásokba, azt nem tehetik meg.

Oroszlán Lajosné:
Azt szeretném mondani, hogy a táblázat 4. pontjában elírás van. Lemaradt az évszám vége. 2008-
2009-re. 

dr. Bóta Julianna:
Köszönjük szépen az észrevételt. Máskor is szívesen vesszük.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

34/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottsága   dr.  Bóta 
Julianna jegyző asszony előterjesztésében megtárgyalta  a Hatvan Város Önkormányzata 2011. évi 
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.

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

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrök által elkészített, jelen határozat 
mellékletét képező 2011. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város jegyzője

20. napirend:
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság munkatervéről 
Előadó és előterjesztő: Nádas Sándor a bizottság elnöke
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

35/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Nádas Sándor 
bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta  a Jogi és Ellenőrzési Bizottság munkatervéről szóló 
előterjesztést.

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

Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottsága  a  jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2010. október és december közötti időszakra 
vonatkozó munktervet.

Határidő: 2010. október 26.
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

21. napirend 
Egyebek

Nádas Sándor bizottsági elnök
Megköszönte  a  bizottság  tagjainak  és  a  meghívottaknak  a  részvételét  és  a  Jogi  és  Ellenőrzési 
Bizottság ülését befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.
                  

                  Nádas Sándor                                                        Püspökiné Horváth Melinda
Jogi és Ellenőrzési Bizottság jegyzőkönyvvezető

                          elnöke


