
 

 

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

29-én a Városháza kistermében 830órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
Igazoltan voltak távol: 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Malek Anett jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 
bizottsági tagból 3 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
167/2014. (V.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. május 29-i 
rendkívüli 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 és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 

 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 

ügyvezetőjének a megválasztásáról 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
168/2014. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 235/2014. (III. 13.) számú 
határozatát.  
 
Határid ő: azonnal (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
169/2014. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzata, mint tulajdonos 
és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, mint földhasználó 
között létesülő földhasználati megállapodást, amely a  hatvani 054/14 hrsz.-ú, szántó és kivett, beépítetlen 
terület megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú  ingatlanra vonatkozik.  
Jelzett ingatlanra Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára ellenérték fejében közfeladat ellátása érdekében – a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott környezet-
egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása) – földhasználati jogot alapít a 
határozat mellékletét képező megállapodás alapján.  
A képviselő-testület falhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. június 5.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
2. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezetőjének a megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd  
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 3 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
170/2014. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 
visszahívásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján Mravik Zsolt ügyvezetőt 
(anyja neve: Horváth Erzsébet, lakik: 1132 Budapest, Váci út. 2/6.) 2014. május 29. napjával visszahívja. 
 
Határid ő: 2014. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
171/2014. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 
visszahívásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján úgy dönt, 
hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. május 29. napjától kezdődő 
hatállyal megválasztja  Földesi Gyula (anyja neve: Tóth Éva Erika, született: Budapest, 1983. 08. 27.) 1205 
Budapest, Rákóczi utca 120. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el 
tevékenységét, 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 118.000,- Ft 
munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt 
feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
172/2014. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 
visszahívásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 



 

  

4

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító 
okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat tervezet rendelkezései szerint módosítja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.  

 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 Nádas Sándor Kovács Gábor Istvánné 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnöke tagja 
 
   


