
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. március 21-én 15.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag

- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Tóth Ivett pályázati osztályvezető (5. napirendi pontnál)
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Köves 
Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként 
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítéséről, 
-törléséről,  társasági  szerződésének  módosításáról,  valamint  az  NHKV  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási 
Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságba  tagként  történő  belépésről  szóló 
előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (4 „igen” szavazattal) egyetértettek.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   188  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. március 21-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Hatvan városát népszerűsítő kiadvány megjelentetéséről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző

2. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére tervezési feladatra adott pénzeszköz átadásáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

3. Előterjesztés a „Sinkovits Imre” pályázaton való indulásról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester



Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő fakivágásokról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  jegyzett  tőkéjének  emeléséről,  székhelyének  áthelyezéséről, 
fióktelepek, telephelyek létesítéséről, -törléséről, társasági szerződésének módosításáról, valamint az 
NHKV  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaságba tagként történő belépésről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

Határidő: 2016. március 21.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan városát népszerűsítő kiadvány megjelentetéséről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   189  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvan városát népszerűsítő kiadvány 
megjelentetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) a Hatvan városát népszerűsítő füzet 2.500 példányszámban 
történő kiadásával, a Hatvan Város Önkormányzata és a gazdasági társaság között fennálló 
műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
alapján.
A kiadás összköltsége 900.000,- Ft, azaz Kilencszázezer forint, mely Hatvan város 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére elkülönítésre kerül.

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére tervezési feladatra adott pénzeszköz átadásáról

Papp István: Itt arról van szó, hogy a sportcsarnok mellé szeretnénk egy jégcsarnokot is, és ez ügyben még 
tárgyalni kell bizonyos emberekkel.
Palik Józsefné: Ofella úr miért nincs jelen?
Papp István: Mert rosszul volt tegnap.
Palik Józsefné:  Akkor szeretném javasolni,  hogy a bizottság vegye le ezt  a napirendi  pontot,  hiszen a 
kérelmező nincs jelen, így nem tudjuk megtárgyalni. Amennyiben nem, akkor nem kívánok részt venni sem a 
vitában, sem a szavazásban.

Papp István elnök szavazásra bocsátotta Palik Józsefné bizottsági tag javaslatát, melyet a bizottság tagjai 1 
„igen” és 3 „nem” szavazattal elvetettek. 

Papp István: Ez egy lehetőség nekünk; egy állandó hely lehet ott, ha ez a projekt megvalósul.

Ezt követően Papp István elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
Palik Józsefné bizottsági tag nem szavazott.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   190  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(tartózkodás     és   „  nem  ”   szavazat     nélkül)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesület részére tervezési 
feladatra adott pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Futball Club Hatvan Egyesület részére 
a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő a jégcsarnok tervezési feladatainak elvégzésére bruttó 
18.415.000,- Ft pénzeszközt ad át elszámolási kötelezettség mellett. A látvány-csapatsport támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén az egyesületet visszafizetési kötelezettség terheli. A pénzügyi forrás Hatvan 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a többlet adó bevétel terhére rendelkezésre áll. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz 
átadására vonatkozó megállapodás megkötésére.

Határidő: 2016. március 22. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Sinkovits Imre” pályázaton való indulásról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   191  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a „Sinkovits  Imre”  pályázaton  való 
indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a KKETTKK – 56P 
- 04 jelű, „Sinkovits Imre” című pályázati felhívásra, amelynek a célja Hatvan és testvérvárosainak az 1956-
os  Forradalom  és  Szabadságharc  közös  megünneplése.  Az  elnyerni  kívánt  pályázati  támogatás  bruttó 
5.000.000,-  Ft.  A  támogatási  intenzitás  100%-os.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban 
történő eljárásra.

Határidő: 2016. március 23. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   192  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a „Sinkovits  Imre”  pályázaton  való 
indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KKETTKK – 56P - 04 jelű,  „Sinkovits Imre” című 
pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. 
(XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján 
köteles eljárni.

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető;
3.) Ludányi Brigitta köznevelési referens;
4.) Tyukodiné Márkus Mariann pályázati ügyintéző;

Határidő: 2016. március 21. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



4./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő fakivágásokról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   193  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság a képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében  eljárva  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  a  hatvani  3293/7  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú 
közterületen, a Balassi Bálint út 69. számú ingatlan előtt 2 db gömbjuhar kivágásához, azzal a feltétellel, 
hogy a fák 2 db hárs növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hajós Alfréd utcai közterületen.

Határidő: 2016. április 15. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   194  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság a képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében  eljárva  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  a  hatvani  2690  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú 
területen, a Bástya utca 10. számú ingatlan udvarán 1 db fenyőfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa  1 
db hárs növény beültetésével kerüljön pótlásra a Hajós Alfréd utcai közterületen.

Határidő: 2016. április 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   195  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság a képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében  eljárva  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  a  hatvani  818  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú 
közterületen, a Zöldfa utca 1. számú ingatlan előtt 10 db ecetfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 
15 db hárs növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Trianon téri közterületen.

Határidő: 2016. április 15. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, 
telephelyek  létesítéséről,  -törléséről,  társasági  szerződésének  módosításáról,  valamint  az  NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkör űen Működő Részvénytársaságba 
tagként történő belépésről

Papp István:  A hulladéktársulási tagokkal,  mindenkivel  meg kell  szavaztatni azt, hogy belép-e ebbe az 
állami intézménybe, ami még most körvonalazódik, hogy hogyan lesz. Mi mindenképpen belépünk, de lesz 
olyan valószínű, hogy nem.
dr. Szikszai Márta:  Ez még nem arról szól. Ez tőkeemelésről  szól,  új  tagok belépéséről, meg székhely 
megváltoztatásról.
Papp István: Arról is. Amit mostanában meg kell csinálnunk, az jövő héten fog bejönni.
Palik Józsefné: Szeretném a határozati javaslatok szavazását külön kérni.

Papp  István  elnök  több  hozzászólás  nem  lévén  mindegyik  határozati  javaslatot  egyenként  tette  fel 
szavazásra.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   196  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének  emeléséről,  székhelyének  áthelyezéséről,  fióktelepek,  telephelyek  létesítéséről,  -törléséről, 
társasági szerződésének módosításáról, valamint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba tagként történő belépésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 13.000.000,-Ft, azaz 
Tizenhárommillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel 
szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-     Ft,     azaz     Kettőszázezer     forint     pénzbeli   
hozzájárulással     történő     felemelésére.  

Hatvan     Város     Önkormányzata     tagként     nem     kíván     elsőbbségi     jogával     élni.  

A     felemelt     üzletrészre     vonatkozóan     a     társaság     tagjai     nem     kívánnak     elsőbbségi     jogukkal   élni     
és     a     tőkeemelésben     részt     venni.  

2. A felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a 
Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város Önkormányzata elsőbbségi jogával nem 
kíván élni.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a     társaság     a     tőkeemelés     során     a     taggyűlés     által     
kijelölt     alábbi     személyek     jogosultak   a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a tagok elsőbbségi 
jogával nem érintett 200.000,- Ft törzsbetéthez igazodó rész vonatkozásában:

Kál Nagyközség Önkormányzata – képviseli: Morvai János polgármester, székhelye: 3350 Kál, 
Szent István tér 2. – 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig

Nagyút Község Önkormányzata –  képviseli: Tóth Géza polgármester, székhelye: 3357 
Nagyút, Szabadság tér 1. – 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a nonprofit Kft. 
taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
200.000,-     Ft     pénzbeli     hozzájárulással     történő     felemelését,   mely készpénz befizetésével történik 
meg a társaság bankszámlájára a tőkeemelést elfogadó taggyűlési határozatot követő 20 napon belül.
A     társaság     tagjai     törzsbetétjüket     hiánytalanul     a     társaság     rendelkezésére     bocsátották,     így     a  
törzstőke     emelés     törvényi     feltétele     megvalósult.   A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem 
kötelezi.

4. A tőkeemelés következtében a Hatvan     és     Térsége     Hulladékgazdálkodási     és     Környezetvédelmi   
Nonprofit     Közhasznú     Korlátolt     Felelősségű     Társaság     25.100.000,-     Ft,   azaz Huszonötmillió-
egyszázezer forint összegű törzstőkéje     25.300.000,-     Ft,     azaz     Huszonötmillió-háromszázezer   
forint     összeg     lesz.  

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett 
tőke emelés következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok 
aláírására.



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron 
következő megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon a társasági szerződés módosítására és a 
társasági szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás 
során szükséges egyéb okiratokat aláírja.

Határidő: 2016. március 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   197  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről,  székhelyének áthelyezéséről,  fióktelepek,  telephelyek létesítéséről,       -törléséről, 
társasági szerződésének módosításáról, valamint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba tagként történő belépésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a társaság 

− székhelyét a jelenlegi székhely (3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) egyidejű törlése mellett 3000 Hatvan, 
054/14. hrsz. alá helyezze át,

− telephelyet létesítsen 3000 Hatvan, 054/13 hrsz. és 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatt, és
− fióktelepet létesítsen 3350 Kál, 029/26 hrsz. és 5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt, 

továbbá a társaság a székhelyét, fióktelepeit és telephelyeit a társasági szerződésben és a cégkivonaton 
feltüntesse.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. március 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   198  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről,  székhelyének áthelyezéséről,  fióktelepek,  telephelyek létesítéséről,       -törléséről, 
társasági szerződésének módosításáról, valamint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba tagként történő belépésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen 
szavazatával támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását a jelen határozat mellékletét 
képező társasági szerződést módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.



Határidő: 2016. március 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Palik Józsefné: Ellene vagyok, mert túlzott központosítás jön létre és el fogja venni az önkormányzatok 
szabadságát ez a hulladékgazdálkodás.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   199  /2016.     (III.   21  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     1   „  nem  ”   szavazattal     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú  Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről,  székhelyének áthelyezéséről,  fióktelepek,  telephelyek létesítéséről,       -törléséről, 
társasági szerződésének módosításáról, valamint az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságba tagként történő belépésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságba történő belépést, és felhatalmazza a társaság ügyvezetését az ehhez szükséges 
nyilatkozatok megtételére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. március 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
 Köves Gábor Nándorné                     Papp István

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
            Bizottság elnök-helyettese                                              Bizottság elnöke  


