
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. február 10-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
rendkívüli 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. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Egyed László                             jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
 dr. Kovács Éva előkészítésben közreműködő 
               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. Megkérdezte, hogy van-e más napirendi javaslat. Nem 
javasolták új napirendi pont felvételét. 
Kérte, hogy aki a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot  
 
 
55/2011. (II. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. február 
10.-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d :  
N y í l t  ü l é s :  

 
1. Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati intézmények 

gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetéről 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról 
   
  Előadó az 1-2. napirendnél: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
  
3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság tagként történő belépésének jóváhagyásáról a Régióközi 
Egészségügyi- és Megőrzési Együttműködési Klaszterbe 
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4. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság további ügyvezetőjének megválasztásáról, az alapító okirat 
módosításáról 

 
  Előadó a 3-4. napirendnél: dr. Veres András  

  Előterjesztő az 1-4. napirendnél: Szabó Zsolt polgármester 
 
 

5. Egyebek 
 
 
N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Tájékoztató Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati intézmények 
gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő cég amelyik elment, az melyik cég, és miért ment el? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elmondta, hogy erre nem válaszolhat, mert ez adótitok. Annyit mondott, hogy gépkocsikkal, 
szállítmányozással foglalkozott. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy az említett bírságról mit lehet tudni? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elmondta, hogy a per jelenleg folyamatban van. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és az önkormányzati 
intézmények gazdálkodásának 2010. évi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót és azt a szóban 
kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy mivel a 2011. évi költségvetési rendelettervezetet előző este kapta meg, nem tudta 
megnézni, nem tud véleményt nyilvánítani. Ennek van nyilván oka, ezt el tudja fogadni, de 
hozzátette, hogy ősz óta a bizottsági anyagokat nagyon későn kapta meg. A vaskosabb anyagokat 
nem lehet ilyen gyorsan elolvasni. A képviselő-testületi ülésre fel fog készülni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szöveges rész 16 oldal, a többi 54 oldal. A számszaki részből azokat emelte ki, 
amik a látóterében benne vannak. A többi, az annyira szakma, hogy a bizottság tagjai, főleg a Jogi 
Bizottság tagjai nem is látnak rá a dolgokra. A szöveges részt megértette, ami érdekelte, azt 
megnézte. Nincs pénz és kész. Figyelni fog minden önkormányzati megmozdulást. Rá fog nézni 
mindenre, még arra is, hogy hová megy az autó. Ha megszorítás, akkor legyen megszorítás. 
 
Papp István bizottsági tag 
Elmondta, hogy a képviselői jogállás szerint, ha egy képviselő odamegy egy önkormányzati 
alkalmazotthoz adatot kérni, akkor az köteles kiadni, ha nem adótitok. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az irodavezető kiadta az ügyintézőnek, hogy képviselőnek nem adhat ki adatot, Tóth Csabához kell 
menni. Ez nem így működik. Már a dolgot helyrerakták, de megkérte jegyző asszonyt, hogy minden 
irodavezetőt tájékoztasson erről. 
 
Papp István bizottsági tag 
Elmondta, hogy a tervezetnél szakemberek végeztek nagyon nagy munkát, hogy egyensúlyba tudják 
hozni azt a hiányt, amit az előző vezetés hagyott. Tíz évre előre elköltötték a pénzt. Ez egy óriási 
problémát hozott, amit meg kell oldani. Reményeik szerint sikerülni fog, mert polgármester úrban, 
illetve Gál Erzsébetben is benne a van a jó vállalkozói véna. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Megkérdezte, hogy a tavalyi évben az iparűzési adó le lett csökkentve 1%-ra, emiatt nagyon 
visszaesett. Van-e esély, hogy ez javulni fog? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elmondta, hogy az iparűzési tervszámok a rendelkezésre álló adatok alapján készültek. Teljes 
egészében májusban tudnak még esetleg módosítani a rendeleten, mert akkor fogják a vállalkozások 
beadni az adóbevallásukat. Akkor lehet majd tisztább képet kapni, hogy lesz-e többletbevétel a helyi 
adóból, mert ezek a mostani információk alapján készültek. Nem lehet tudni, mert a tavalyi év végén 
is nagyon sok vállalkozás ment csődbe, illetve szüntette meg a tevékenységét. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Polgármester úr mondta, gondolkodnak rajta, honnan lehetne még pénzhez jutni. Ezért gondolta, 
elmondja, hogy olyan igény felmerült az emeletes házban lakók részéről, hogy a saját tulajdonú ház 
előtti parkoló helyért, bérleti díjat fizetnének. Ez azért merült fel, mert előfordul sokszor, hogy 
eltakarítja valaki a havat, más meg oda áll.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy erre van hatályos rendelet. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Elmondta, hogy véleménye szerint a befektetett energia meg kell térülnie. 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a Szabadság úton lakók jelezték, hogy nekik lenne rá igényük. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Elmondta, hogy furcsa lenne, hogy a Hatvan Kártyával ingyenes parkolást biztosít az Önkormányzat 
a közterületeken, a sajátért pedig fizetni kellene. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
56/2011. (II. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagként történő belépésének jóváhagyásáról a Régióközi Egészségügyi- és 
Megőrzési Együttműködési Klaszterbe 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy Cegléd, Nagykőrös, Jászberény régiónkba összefognak, és beteg-utakat hoznak 
létre. Így lehet pályázni. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Elmondta, hogy ez egy laza egység. Senkit nem kötelez semmire. Lehetne úgy is mondani, hogy 
szakmai érdekvédelmi szövetség. Ebben kis kórházak vesznek részt, amelyek kb. hatvanihoz hasonló 
nagyságúak. A közös érdekük a fennmaradás. Van egy irány. Gyakorlatilag a nagy kórházak 
megpróbálják bekebelezni a kicsiket, ellehetetleníteni valamilyen szinten a működésüket. 
Megpróbálnak közös szakmai koncepciókat kidolgozni, megpróbálják közösen irányítani a 
betegeket. Amibe jó Hatvan, az kerüljön ide pl. Nagykőrösről. Amiben jó Jászberény, az kerüljön 
oda, ami nincs Hatvanban. 
Ami a kis kórházaknál nem áll rendelkezésre technika, technológia tekintetében, közösen próbálják 
meg irányítani a betegeket, hogy hová kerüljenek. 
Elmondta, hogy ezt még tovább szeretnék kiterjeszteni, a Pásztói kórház felé. Mert ott is van olyan 
terület, ami Hatvanban nincs. 
A másik az, hogy a Regionális Fejlesztési Tanácsnál, tehát az ÉMOP-nál a régióban a klaszterek 
létrejöttére támogatás van, ami azt jelenti, hogy akár a kialakulás menedzsmentjét is támogatják. 
Most tárgyaltak egy másik Klaszterről is, ez a gyógyfürdő lenne. 
Forrást nem igényel az önkormányzattól. Itt nem arról van szó, hogy leépítünk 30 ágyat, és átadjuk. 
Ez csak egy szakmai együttműködés. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elmondta, hogy amit polgármester úr nyilatkozott a heol.hu-n, elolvasta tegnap, azt maximálisan 
támogatja. Úgy értelmezte, hogy ez egy véd és dacszövetség, mert november környékén is elmondta, 
hogy nagyon fél, hogy a kórház bedarálódik, de így van kiút. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Elmondta, hogy erre azért volt szükség, mert a miskolci kórház már Egerbe is betette a lábát. Nagyon 
nagy a terjeszkedés. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Elmondta, hogy az előterjesztésben a 3.2.5 pontban fel vannak sorolva az alapító tagok, itt javítani 
kell, hogy a kórház neve már Albert Schweitzer Kórház. 
Megkérdezte, hogy a betegút irányítással elirányítják valahová a beteget, de akkor már nem is mehet 
máshová? Mennyire zárják ki a dolgok egymást? 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Elmondta, hogy ez csak egy lehetőség. Nincs kötelező betegút irányítás. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
57/2011. (II. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagként történő belépésének jóváhagyásáról a Régióközi 
Egészségügyi- és Megőrzési Együttműködési Klaszterbe szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., cg.száma: 
10-10-031298, adószáma: 23027381-1-10) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként dönt, hogy 
az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. tagként történő belépését, 
valamint a társaság ügyvezetőjének e tárgyban tett írásbeli nyilatkozatait a Régióközi Egészségügyi 
és -megőrzési Együttműködési Klaszterbe jelen határozatával jóváhagyja, és minden további feltétel 
nélkül elfogadja a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratát. 

Határid ő :  2011. február 16. 
Felelős :  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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4. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság további ügyvezetőjének megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a jelenlegi orvos-igazgató mellé egy megfelelő gazdasági vezető kinevezését tartja 
szükségesnek a városvezetés. Erre megtalálták a megfelelő gazdasági szakembert. 
 
Dr. Kovács Éva meghívott szakértő 
Elmondta, hogy a kórház vezetését 2011. január 1-jétől dr. Zámbó László látja el. Az orvosi 
szempontok előtérbe helyezésén kívül a kórház nehéz helyzetére tekintettel indokolt egy gazdasági 
vezető megválasztása is. Ezért van szükség egy másik vezető megválasztására, aki szintén aláírási 
joggal rendelkezik. A jövőben a kettős ügyvezetés hatékonyabb lesz a kórházban. 
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Elmondta, hogy már találkozott a Stankovics Évával. Ő jogász, közgazdász, a fővárosi Rókus 
Kórháznak is volt gazdasági igazgatója. Olyan embert kellett keresni, aki mindent meg tud fogni, 
felvállalja a konfliktusokat. A kórházban ugyanis nagyon sok konfliktus van. Belülről ezt felvállalni 
nagyon nehéz, ezért gondoltak külső emberre. 
 
Papp István bizottsági tag 
Elmondta, hogy onnan indul, hogy pénz nincs. Ennek ellenére a béren felül beszámláznak nagyon 
nagy összegeket. Ezért kell külsős, aki rendet tud csinálni, nincs kollegális viszonyba. 
 
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: 
 
58/2011. (II. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság további ügyvezetőjének megválasztásáról, az alapító 
okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, 
székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve akként dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, 
ügyvezetőjének Dr. Stankovics Éva (anyja neve: Vági Ilona, lakik: 1023 Budapest, Mecset u. 8. 
2/3.) választja meg 2011. február 15. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 
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800.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező 
munkaszerződésben foglalt feltételekkel, és felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az új 
ügyvezető munkaszerződésének aláírására. 
 
Határozat : azonnal (munkaszerződés aláírására) 
Felelős :  Hatvan város polgármestere 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
59/2011. (II. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság további ügyvezetőjének megválasztásáról, az alapító 
okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság alapító okiratát a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
17./ A társaság ügyvezetői: 
Dr. Zámbó László - an: Nyilas Borbála - lakcíme: 3516 Miskolc, Bádogos u. 15. 1/1. 
Dr. Stankovics Éva – an.: Vági Ilona – lakcíme: 1023 Budapest, Mecset u. 8. 2/3. 
  
 
Az ügyvezetők külön nyilatkozat aláírásával nyilatkoztak, hogy olyan ok, tény vagy körülmény, - 
beleértve összeférhetetlenségi ok is - amely személyüket az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná 
(2006. évi IV. törvény 21- 25. §-ai / nem áll fenn, megbízatásukat elfogadták. 
 
Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre 
jogosultja, felügyelő bizottságának elnöke és tagja. 
 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más nonprofit 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 
szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
Az ügyvezető illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. 
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Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) nem köthet a saját nevében vagy 
javára a közhasznú társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat 
kifejezetten megengedi. 
 
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pontja) ugyanannál a társaságnál a 
felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetői önállóan jegyzik a céget. 
Az ügyvezetők jogosultak a társaság képviseletére, üzletvezetésre.  
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget bármely ügyvezető jegyzi akként, 
hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét önállóan csatolja az 
aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Dr. Stankovics Éva ügyvezető igazgató 
gyakorolja. 
 
18./ Az ügyvezetők jogköre, megbízatásuk időtartama: 
 
Az ügyvezetők e tisztségre vonatkozó megbízása 2011. január 1. napjától, illetve 2011. február 15. 
napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól. 
Az ügyvezetők újraválaszthatók, illetőleg megbízatásuk az alapító határozatával a lejárat előtt 
visszavonható. Az ügyvezetők bármikor visszahívhatók. 
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, 
ugyanakkor kötelezettségei megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint az ügyvezető felel. 
 
Határozat : azonnal (alapító okiratot módosító okirat aláírására) 
Felelős :  Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
60/2011. (II. 10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság további ügyvezetőjének megválasztásáról, az alapító 
okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, 
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székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 
szövegét elfogadja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert az 
alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határozat : 2011. március 14. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős :  Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egy sajtó hibára hívta fel a figyelmet, mert kikerült a kepviselo.hu-ra a hatályos SZMSZ. A 2. pontja, 
a meghívó című, 27§ harmadik bekezdés hiányzik ebből, annak ellenére, hogy a második bekezdés 
hivatkozik rá. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Megköszönte az észrevételt! Ki lesz javítva. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak a részvételét és a Jogi és Ellenőrzési 
Bizottság nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
                  Nádas Sándor                                                        Püspökiné Horváth Melinda 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság  jegyzőkönyvvezető  
                          elnöke 


