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2016. MÁRCIUS 21-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma :  175/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 21-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére tervezési feladatra pénzeszköz átadásáról 
2. Előterjesztés a „Sinkovits Imre” pályázaton való indulásról 
3. Előterjesztés a Hatvan városát népszerűsítő kiadvány megjelentetéséről 
4. 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 
Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  176/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Futball Club Hatvan Egyesület részére a 
hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 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.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 22. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 

Határozat száma :  177/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„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.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 23. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  178/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„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.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 21. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  179/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) a Hatvan városát népszerűsítő füzet 2500 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.” 



 
H a t á r i d ő  : 2016. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  180/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„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 Kett őszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történ ő felemelésére.  

 
Hatvan Város Önkormányzata tagként nem kíván els őbbségi jogával élni.  
 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagja i nem kívánnak els őbbségi 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 történ ő felemelését,  mely készpénz befizetésével történik meg a társaság bankszámlájára 
a tőkeemlést elfogadó taggyűsléi határozatot követő 20 napon belül. 
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a tá rsaság rendelkezésére bocsátották, így a törzst őke 
emelés törvényi feltétele megvalósult.  A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 
4. A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvéd elmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság 25.100.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-egyszázezer forint 
összegű törzst őkéje 25.300.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-háromszázez er 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.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  181/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„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.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  182/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„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.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 182/2016. (III. 21.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  183/2016. (III. 21.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„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 belépését, 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.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


