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

2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 745órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes  
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Lukács László  osztályvezető 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Fritsch Márta főépítész 
 Kátai István meghívott vendég 
 Kis Éva jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan van távol: 
  Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
323/2012. (XI. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. 
november 13-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előadó: Fritsch Márta főépítész 

  
2. Előterjesztés magánerő bevonásával megvalósuló útfejlesztés megépítésére vonatkozó 

megállapodás módosításáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére tőke tartalék 
biztosításáról és tagi kölcsön nyújtásáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. alapításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármestere 
Előadó a 3-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Fritsch Márta főépítész 
 
Fritsch Márta f őépítész 
Sajnálatos módon az előző rendeletből kimaradtak a rajzi mellékletek, a tervezőktől kapott 
instrukciók alapján jártunk el. Mivel nem hatályos még az új rendelet, így van idő, hogy beépítsük a 
mellékletet. Semmilyen tartalmi módosítás nem történt, egyszerűen csak egy eljárási hiba történt. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
324/2012. (XI. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
2. napirend 
Előterjesztés magánerő bevonásával megvalósuló útfejlesztés megépítésére vonatkozó 
megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési iroda vezető 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
2009-ben Hatvan Város Önkormányzata a Saia-Burgess Hatvan Elektronikai Termékek Kft-vel 
megállapodást kötött a Vitális Mór utca építésére vonatkozóan, azonban nem a megállapodás szerinti 
munka készült el, 250 méter helyett csak 190 méter lett kész az útból és a közvilágítás sem került 
kiépítésre. Ezért kérjük a korábbi megállapodás módosítását. Valamint a cég neve is módosult 
Johnson Electric Hatvan Kft-re. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Azt szeretném megkérdezni, hogy a hiányzó 60 méter hogy van most megoldva. Össze van kötve a 
két utca? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nincs összekötve a két utca. A Johnson Electric-nek most az volt a fontos, hogy teherautókkal meg 
tudja közelíteni a saját bejáratát, ezért ez a 190 méter készült el. Az egész útra kértünk ajánlatokat, de 
olyan magas ajánlatok érkeztek, hogy arra volt lehetőség első körben, hogy ezt a 190 métert 
valósítsuk meg. Az egyeztetések folyamatosan folynak a céggel. Azt várják, hogy ez a megállapodás 
elkészüljön, hogy az őket érintő költséget át tudják utalni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
325/2012. (XI. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a magánerő bevonásával megvalósuló útfejlesztés 
megépítésére vonatkozó megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelő tartalommal módosítja a Saia-Burgess Hatvan Elektromechanikai Termékek 
Kft.-vel, mint a Johnson Electric Hatvan Kft. jogelődjével 2010-ben kötött megállapodást. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: megállapodás módosításra: 2012. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a társaság részére tőke tartalék 
biztosításáról és tagi kölcsön nyújtásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Kft. 1 millió forintos jegyzett tőkével rendelkezik. Az elmúlt időszakban többször történt tagi 
kölcsön nyújtás annak érdekében, hogy fizetési kötelezettségének a cég eleget tudjon tenni. Az 1 
millió forint rendkívül kevés, mint jegyzett tőke, de amikor a cég alakult, akkor még nem volt biztos 
az Európai Uniós pályázat elnyerése, illetve nem voltak azok a most már általunk ismert és okiratba 
foglalt jogok és kötelezettségek szabályozva, ami a kastély beruházás megvalósítását jelenti most. 
November 5-én aláírásra került a Norda Kft.-vel egy támogatási szerződés, amely 3.125.000.000  



 

  

4 

forintos európai uniós támogatást jelent. Annak érdekében, hogy a cég a kötelezettségeinek 
pénzügyileg eleget tudjon tenni, szükséges a jegyzett tőkéjét megemelni. A jegyzett tőke emelése 
mellett lehetőség van tőketartalék emelésére is. A kettő között az a különbség, hogy a jegyzett tőke a 
cég saját tulajdonává válik, tehát a cég törzstőkéjeként kerül nyilvántartásba. A tőketartalék a 
számviteli törvény szerint adható pénzeszköz. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a tulajdonos a 
jegyzett tőkén felül biztosítson a cég részére pénzügyi tartalékot. Esetünkben 20 millió forintos 
összegről van szó, illetőleg 100 millió forint tagi kölcsönről. Ez viszonylag nagy összegnek számít a 
jegyzett tőkéhez viszonyítva, de tudni kell, hogy ez egy átmeneti időszakra lesz a cég részére átadva, 
tekintettel arra, hogy a 3 milliárd forintos uniós pályázatnak az ÁFA tartalmát egy ideig szükséges, 
hogy saját erőből finanszírozzák. Megkapja a cég a tagi kölcsönt, a 100 millió forintot, de a 
szerződésben meghatározott időpontig banki kölcsönt fog igénybe venni, amiből az alapítónak, így 
Hatvan Város Önkormányzata részére vissza tudja fizetni az összeget. Álláspontom szerint 
megalapozott és kiszámítható a visszafizetés. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
326/2012. (XI. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a 
társaság részére tőke tartalék biztosításáról és tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. 1.000.000,- Ft-os jegyzett tőkéjét 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás 
szolgáltatásával megemeli akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2012. november 30. napjáig a 
társaság ERSTE BANK Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-50378045 számú 
számlaszámára tőkeemelés jogcímén átutalja. 
A társaság alapítója a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 1.000.000,- Ft összegben meghatározott 
jegyzett tőkéjét a társaság alapításakor hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a 
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult.  
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítói ülése Hatvan 
Város Önkormányzata alapítót jelöli ki. 
Erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzatának a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-ben meglévő 1.000.000,- Ft, azaz 
Egymillió forint összegű törzsbetétje 1.100.000,- Ft azaz Egymillió-egyszázezer forint összegre 
emelkedik, és a társaság törzstőkéje 1.100.000,- Ft , azaz Egymillió-egyszázezer forint összeg lesz. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, 
hogy a társaság alapító okiratának módosításához kapcsolódó okiratokat, valamint a vonatkozó 
cégbírósági változás bejegyzési eljárásban a cégbíróság részére benyújtandó okiratokat aláírja. 
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A jegyzett tőke emelés pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. 
(II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. november 30. (befizetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
327/2012. (XI. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a 
társaság részére tőke tartalék biztosításáról és tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. részére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
20.000.000,- Ft azaz Húszmillió forint összeget biztosít, tőketartalék jogcímén. 
A tőke tartalék nyújtásának pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a helyi iparűzési adó többlet bevétele terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. november 15. (folyósításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
328/2012. (XI. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről, a 
társaság részére tőke tartalék biztosításáról és tagi kölcsön nyújtásáról 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa 100.000.000-,Ft, azaz Egyszázmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság 
részére a társaság által megvalósításra kerülő ”A hatvani Grassalkovich kastély és parkja 
rekonstrukciója” kiemelt kormányzati beruházás pályázati forrásainak lehívásához kapcsolódó ÁFA 
megfizetéséhez, valamint a vagyonkezelésbe átvett ingatlan, beruházás alatti működtetésével 
kapcsolatban felmerülő költségekhez. 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje a pénzintézeti forrás rendelkezésre bocsátásától 
számított 5. nap, de legkésőbb 2013. február 28. napja. 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzati fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. november 15. (aláírásra és folyósításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. alapításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A hulladékgazdálkodási témával ebben az évben már többször foglalkozott a bizottság és a testület. 
2012. augusztusában, amikor már ismertük a Bio-Pannónia Kft. aktuális pénzügyi helyzetét - 
nevezetesen azt, hogy a cég felszámolás alá került első fokon – az önkormányzatnak a közfeladat 
ellátása érdekében szükséges volt egy gyors és átmeneti megoldást találnia. Ez a megoldás az lett, 
hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-be lett beintegrálva az új 
hulladékgazdálkodási üzletág. Ez a Zrt. korábbi tevékenységeit kiszélesítve kicsit profil idegen. Ezért 
célszerű lenne egy profil tiszta, önálló, új cég keretében ellátni a hulladékgazdálkodási és 
környezetvédelmi feladatokat. Esetünkben arról lenne szó, hogy a cég - amit most létrehozunk 10 
millió forint jegyzett tőkével - beszerzi azokat az engedélyeket, amelyek a tevékenység végzéséhez 
szükségesek. Amint az engedélyek rendelkezésre állnak, a Zrt. befejezné ezt a tevékenységet és az új 
cég keretében történne a továbbiakban a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése. Az 
előterjesztésből látható, hogy a cég megalapításához ügyvezetőt, könyvvizsgálót és 
felügyelőbizottságot kell választani. A nonprofit közhasznú cégeknél erre minden esetben szükség 
van. A cégbírósági bejegyzést követően az előzetes tervek szerint ez a cég majd át fog alakulni 
többszemélyes Kft.-vé, mert nem csak Hatvanban, hanem Hatvan térségében is szeretne 
hulladékgazdálkodási feladatot ellátni. Az első lépcső, hogy megalapításra kerüljön a cég, a 
vonatkozó engedélyeket megszerezze, ezt követően tud kialakulni az a tulajdonosi szervezet, amelyet 
a tulajdonos a jövőben szeretne. Az alapító Kátai István urat kérte fel az ügyvezetői feladatok 
ellátására. Ha valakinek kérdése van hozzá, szívesen válaszol. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Azt szeretnénk megkérdezni mit lehet tudni Önről, mit csinált eddig? 
 
 



 

  

7 

Kátai István meghívott vendég 
Kátai István vagyok, végzettségemet tekintve okleveles mezőgazdasági gépészmérnök. 1985-ben 
végeztem a Gödöllői Agrártudományi Egyetem gépészmérnök karán. Ebből kifolyólag a 
mezőgazdaságban kezdtem dolgozni. Gépek üzemeletetése, javítása, műszaki ágazat vezetése, 
energetika voltak a területek, ahol megfordultam. Ez azzal járt, hogy kisebb-nagyobb csoportokat 
kellett szervezni, irányítani. Nős vagyok, két felnőtt gyermekem van.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
329/2012. (XI. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1) Hatvan Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó települési 
szilárd hulladékgyűjtés és szállítás, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására a jelen határozat 
1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságot. A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja. A 
képviselő-testület a nonprofit kft. ügyvezetőjének 2012. november 13. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra Kátai István (lakik: 5130 Jászapáti, Magyar u. 14., anyja neve: Jarábik 
Katalin) választja meg.  
A nonprofit Kft. könyvvizsgálójának a bejegyzés napjától 2014. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra, SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(cg.száma: 16-09-001292, adószáma: 10468221-3-16, címe: 5100 Jászberény, Álmos u. 9., kamarai 
nyilvántartási száma: 000693, képviseli: Baranyi Józsefné ügyvezető), a könyvvizsgálat 
elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Baranyi Józsefné (kamarai 
nyilvántartási száma: 000763, anyja neve: Szepesi Rozália, lakcím: 5100 Jászberény, Álmos u. 9 .) 
választja meg. 
A képviselő-testület a felügyelőbizottsági tagjainak 2012. november 13. napjától 2014. május 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Juhász Istvánné sz. Tatai Zsuzsanna (lakik: 3011 Heréd, Kolozsvári utca 8. an: Bálint Ilona ) 
2./ dr. Aladics László (lakik: 2118 Dány Rákóczi u. 31-33. an: Mihály Margit Júlia) 
3./ dr. Szalai László (lakik: 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47. an: Kis Mária) 
Az ügyvezető havi megbízási díja: bruttó 300.000,- Ft/hó 
A könyvvizsgáló havi díjazása: bruttó 50.000,- Ft+ÁFA/hó 
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
Határidő: 2012. december 13. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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2) Hatvan Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
cégjegyzéki adatai az alábbiak: 
- cégneve: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- telephelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. (0378/2 hrsz.) 
- jegyzett tőke: 10.000.000,- Ft készpénz 
- ügyvezető: Kátai István (lakik: 5130 Jászapáti, Magyar u. 14., anyja neve: Jarábik Katalin) 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
49.41 Közúti áruszállítás 
 
Határidő: 2012. december 13. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3) Hatvan Város Önkormányzata jelen határozat keretében felhatalmazza Szabó Zsoltot, mint 
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. 
A gazdasági társaság alapításához a pénzügyi fedezet Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 4. sz. melléklet Bástya úti parkoló építése maradványa 
költséghelyen 9.840.000 Ft összegben, valamint az általános tartalék terhére 160.000 Ft összegben 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. december 13. az okiratok cégbírósági benyújtására 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Kis Éva Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnök 


