
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. október 

11-én a Városháza emeleti kistermében 1000órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
               dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 dr. Egyed László  műszaki ügyintéző 
 Bálint Zsófia főépítészi asszisztens 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Decsi Ferenc  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.   

vezérigazgatója 
 Szabó Ottó 
 Podonyi János 
 Ferencz Beatrix  Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 
 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 4 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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
312/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. október 11-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 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról 
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2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, a 
vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató megválasztásáról 

 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
3. Előterjesztés Hatvan Város Településrendezési Tervének Zagyva menti kerékpáros turisztikai 

fejlesztéséhez kapcsolódó módosításáról 
 Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület között létrejött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
 Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
5. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 Előadó az 5-6. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
7. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. jól működő cég. Igény merült fel arra, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, illetve többségi tulajdonában levő gazdasági társaságok, illetve 
egyéb jogi személyek gazdasági szolgáltatása egy cég keretén belül kerüljön elvégzésre. Ennek több oka is 
volt. A tulajdonos szempontjából fontos, hogy azonos számviteli rendben, azonos pénzügyi rendben történjen 
minden cégnek a könyvelése, gazdasági adatszolgáltatása. Úgy gondolta az előterjesztő, hogy erre a feladatra 
alkalmasabb lenne egy olyan cég, amely profil tiszta. Ennek a cégnek nem lenne egyéb gazdálkodási 
feladata, hanem a meglévő önkormányzati cégek által adott megbízás alapján végezné el a gazdasági 
szolgáltató számviteli feladatokat és a humán feladatokat. Ennek megfelelően a már meglévő szakmai, 
személyi állomány, akik a Zrt. keretében dolgoztak, a jövőben is ők folytatnák. Elindul a cég ezen 
tevékenységekkel és ha lesz szabad kapacitás, további tevékenységekkel bővülhet. Az ügyvezető igazgatónak 
Nagy Ferenc urat javasolja az előterjesztő, tekintettel arra, hogy neki megfelelő szakmai végzettsége van a 
tevékenység ellátásához. Korábban főkönyvelőként is magasabb beosztásban volt. Jelenleg pedig 
ügyvezetőként tevékenykedik a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft-nél. A beruházás szépen halad, ezért az ottani feladatainak az ellátását nem 
befolyásolja az új feladat. Ő megfelelő szakmai és emberi tartással rendelkezik ahhoz, hogy ezt a feladatot el 
tudja látni. A felügyelőbizottsági tagok közül Marján János urat ismerhetik, aki a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságban is tevékenykedik illetve az OTP Hatvani Kirendeltségének a vezetője. Podonyi 
János úr szintén gazdasági területen dolgozott. Nagy Sándor György úr is komoly gazdasági múlttal 
rendelkezik. Abszolút szakmai alapon történt a felügyelőbizottság tagjainak a kiválasztása. A cég adatainál 
egy apró kiegészítést szeretnék tenni, egy módosítás keretében. Mégpedig az ügyvezető igazgatónak a havi 
munkabére munkaviszony keretében, egy apró adminisztrációs hiba miatt 550.000 Ft. helyett 500.000 Ft-
ként lett feltüntetve. Maga az alapító okirat tartalmazza a cég főbb adatait. A tevékenységi kört egy kicsit 
szélesebben határoztuk meg arra tekintettel, hogy elindul a pénzügyi-számviteli tevékenységgel, de ha más 
igény is felmerül, ne kelljen már módosítani az okiratot.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kéri, hogy módosító indítványként szavazzanak arról, hogy az ügyvezető bére 500.000 Ft-ról 550.000 Ft-ra 
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módosuljon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
313/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszi: 
 
1. Az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontjában a „bruttó: 500.000,- Ft/hó összegben” szövegrész 
helyébe a „bruttó: 550.000,- Ft/hó összegben” szöveg lépjen. 
2. Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező munkaszerződés 2. pontjában a „Munkáltató 
személyi alapbére: - bruttó 500.000,-Ft/hó, azaz Ötszázezer forint” szövegrész helyébe a „Munkavállaló 
személyi alapbére: - bruttó 550.000,-Ft/hó, azaz Ötszázötvenezer forint” szöveg lépjen. 
 
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: 
 
314/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot – a bizottság módosító javaslatának figyelmébe vételével - 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvviteli, számviteli, pénzügyi és adminisztratív működési 
költségeinek az egyszerűsítése és költséghatékony működtetése céljából a jelen határozat 1. mellékletét 
képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (a továbbiakban: Társaság). A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes 
egészében elfogadja.  

 
A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2013. október hó 14. napjától  kezdődő hatállyal határozatlan 
időtartamra Nagy Ferenc (sz.: Hatvan, 1967.07.16., anyja neve: Szabó Margit) 3012 Nagykökényes, Rákóczi 
u. 2/B szám alatti lakos választja meg, a Társaság könyvvizsgálójának a 2013. október hó 14. napjától 2018. 
év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaságot (cg. 
száma: 16-06-001721; adószáma: 26011543-2-16; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; 
képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: 
Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló [anyja neve: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; 
kamarai tagsági száma: 005734]), a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak pedig 2013. október hó 14. 
napjától 2018. október 14. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
 
1./ Marján János (sz.: Újfehértó, 1964. március 23. anyja neve: Majercsik Mária) 3000 Hatvan, István király 
utca 2. szám alatti lakos; 

2./ Nagy Sándor György (sz.: Salgótarján, 1971.11.04. anyja neve: Dr. Kacimbari Sztamatia) 3000 Hatvan, 
Kosztolányi utca 27. szám alatti lakos; 

3./ Podonyi János (sz.: Hatvan, 1971.10.30. anyja neve: Kovács Julianna) 3000 Hatvan, Görgey utca 28. 
szám alatti lakos; 
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A képviselő-testület az ügyvezető munkabérét  havi bruttó : 500.000,- Ft/hó összegben, a könyvvizsgáló havi 
díjazását  50.000,- Ft + ÁFA/hó  összegben állapítja meg, a felügyelőbizottság tagjai pedig díjazásban nem 
részesülnek. 
 
Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyre a képviselő-testület jelen határozat 2. 
melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja. 
 
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:  
cégneve:  Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
jegyzett tőke: 3.000.000,- Ft készpénz 
ügyvezető: Nagy Ferenc (sz.: Hatvan, 1967.07.16., anyja neve: Szabó Margit) 3012 Nagykökényes, 
Rákóczi u. 2/B szám alatti lakos 
 
Főtevékenység: 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
Egyéb tevékenységek:   
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.10 Üzletvezetés 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.19 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos 
valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban 
teljes jogkörrel képviselje. 
 
4) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft összegben, valamint a cégbejegyzési eljárás illetékét 50.000,- Ft 
összegben az önkormányzat többlet bevétele (Albert Schweitzer Kórház által visszautalt pénzeszköz) terhére 
biztosítja. 
 
Határid ő: 2013. november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, a 
vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-be 2011-ben lett megválasztva a vezérigazgató 
határozatlan időtartamra. Munkaviszony keretében látta el a feladatát. Tudjuk, hogy ő nem csak ennek a 
cégnek a vezetője, hanem a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft.-nek is ez év januárjától. Sok indok vezetett oda, hogy a Zrt.-ben változások legyenek. A 
tulajdonos próbálta átvilágítani a cég tevékenységét, ami nem egyszerű feladat. Testületi és bizottsági 
üléseken mindig jöttek a Zrt.-ről előterjesztések, az adataik ismertek. A cél, hogy a jövőben szűkebb keretek 
között működjön a Zrt., a strukturális átalakítás után, bizonyos feladatokat az önkormányzatnak visszaadva. 
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Bízva abban, hogy a mostani nehéz pénzügyi helyzete stabilizálódik. Nyílván ezek gazdasági és nem jogi 
kérdések. Cél az, hogy a város kizárólagos tulajdonában lévő Zrt. tartósan tudjon működni és megmaradjon. 
Decsi úr október 4-én már szóban jelezte, részben a Hulladékgazdálkodási Kft.-ben megnövekedett feladatai 
miatt, hogy csak ezt a tevékenységi körét tudná tovább végezni. Közös megegyezéssel szeretné a 
munkaviszonyát megszüntetni, melyet október 10-én írásban is megerősített. Ahhoz, hogy ez a döntés a 
cégbíróságon átvezethető legyen, a tulajdonosi jogkör gyakorlója és a testület határozata szükséges. Az 
előterjesztés első része tehát az ő lemondásának elfogadásáról szól. Ugyanakkor fontos, hogy azonnal legyen 
vezető tisztségviselő választva, mert egy cég nem működhet vezérigazgató nélkül. Szabó Ottó úr kapott 
felkérést ennek a feladatnak az ellátására. Az előterjesztés tartalmazza az ő munkaszerződésének a tervezetét, 
illetve Decsi úrnak a meglévő munkaszerződésének a megszüntetését, továbbá azokat a határozatokat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a cégbíróságon ezen változások bejegyzésre kerüljenek. Tekintettel arra, 
hogy ez egy folyamat, október 31-ig még Decsi úr marad a vezérigazgató. Szabó Ottó pedig november 1-től 
határozatlan időre kap majd megbízást. Fontos, hogy ebben az időszakban egy átadás-átvételi eljárásnak meg 
kell indulnia. Rengeteg ügy és szerteágazó feladat van. Elindul egy folyamat, a cégbírósági bejegyzés, amely 
az októberi testületi ülésre kerül előterjesztésre illetve a strukturális változások is napirendi pontként 
szerepelnek majd. A Zrt. életében lesznek még nagyobb horderejű döntések, amik pedig majd a novemberi 
testületi ülésre kerülnek előterjesztésre.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Az ügyvéd úr jól összefoglalta. Ezt a strukturális változtatást már nagyon régóta szeretném végrehajtani. 
Nem lesz könnyű az átadás, hiszen rengeteg függőben lévő ügy van, miközben el kell kezdeni a strukturális 
átalakítást is. Nem lehet várni november 1-ig, mert azzal, hogy híre ment az átszervezésnek, sajnos 
elindultak a munkakeresések. A nálunk is jól dolgozó emberek találnak is más munkát, ezért meg kell őket 
fogni. Mindenki tudja, hogy a Zrt. és a Hulladékgazdálkodási Kft. eléggé összenőtt. Itt az ideje 
szétválasztani, mert kezd teher lenni mindkét cég számára. November 1-re elő kellene mindent készíteni, 
mert sok taggyűlést kell összehívni a jogi viszonyok miatt. November 1. után viszont mindent meg lehet 
majd oldani egyszerűen.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az új vezetőnek a figyelmébe ajánlom, hogy bármilyen területen, ami a városban történik, amit mi 
képviselők kérünk, azt nem magunkért kérjük. Például zöldhulladék elszállítás. Mi választott képviselők 
vagyunk. Tudomásul kell venni, hogy a választott képviselő mindig felelős a körzetéért. Nem azt fogják 
mondani, hogy Decsi Ferenc nem csinálta meg, hanem a képviselő nem csináltatta meg. Ha mi kérünk 
valamit, akkor az új vezetőség legyen szíves azonnal elvégezni. Ne várjunk 2-3 hónapot. Meg kell beszélni, 
hogy meg lehet-e csinálni a feladatot vagy nem lehet megcsinálni. Többet ilyen ne legyen, mint a régi 
vezetőség idejében volt. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzatot a választott képviselők működtetik, 
és a választott képviselők „viszik el a balhét” a körzetükben.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Én vagyok még ennek a cégnek a vezérigazgatója. Papp úr figyelmét fel szeretném hívni arra, hogy a cég 
felett a munkáltatói jogokat nem a képviselők gyakorolják, hanem a képviselő-testületi döntések a 
polgármester útján. A képviselő-testület elfogadja ennek a gazdasági társaságnak az éves költségvetését, 
ezért viszont az egyszemélyes felelős a vezérigazgató. Azért, hogy ez a társaság milyen gazdasági helyzetben 
van, egyedül a vezérigazgató felelős, nem pedig Papp István képviselő úr. Azt kellene tudomásul venni, hogy 
nem minden megy azonnal, mikor a cégnek óriási likviditási problémája van. Tudomásul kell venni, hogy 
nincs pénz például üzemanyagra sem. Ezt kell megérteni. Én másképp nem tudom elmagyarázni. Ott vannak 
a beszámolók, melyekből tökéletesen kiderülnek, hogy mekkora likviditási problémák vannak. Azt, hogy 
honnan jönnek ezek a problémák, nem akarom elismételni. Nem mérleg szerinti probléma van, hanem 
magunk előtt görgetjük a problémát, ezért nem tudunk mindent azonnal megoldani. Különösen, hogy ennek 
nincs nyoma és az egyszemélyes vezető utána nem tud elszámolni azzal, hogy miért végzett el olyan 
feladatot, amely nincs benne a szerződésben. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ott van például a Móra Ferenc utca, 2 hónapja hegyekben áll a zöldhulladék.  
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Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
A Móra Ferenc utcában a zöldhulladékot nem a Zrt. tette oda. Nincs pillanatnyilag zöldhulladék gyűjtés.  
 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Amikor volt a gyűjtés, akkor nem lett elvitetve.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Mikor? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Amikor kellett volna. Majd elvitetem saját költségemen.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
A Móra Ferenc utca nincs benne a közszolgáltatási szerződésben.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Akkor ott saját maguk viszik el a lakók?  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Én is elteszem a saját komposztálómba otthon. Ez elég keményen átment személyeskedésbe, úgyhogy 
szeretném kikérni magamnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy annyiban a Papp úrnak igazat adok, hogy ha Decsi úr magára 
vállalta ezt a feladatot, ő egy személyben vezette az egész céget és köztes vezető nem volt. Ha valami 
problémám volt például parlagfű kaszálása ügyében, ami nem nagy dolog, de még mindig ott van, nem 
találtam embert, akihez fordulhattam volna. Amikor megkérdeztem, hogy egy kaszásnak mennyi a napi 
mennyiség négyzetméterre, amit le kell vágni, senki nem tudott nekem válaszolni. Sem a kaszás, sem a 
főnöke, se senki. Ebben igaza van  Papp úrnak, mert a lakosság nekünk szól. Nem akarom Decsi urat védeni, 
de nekünk egy kis fáziskéséssel ugyan, de meg volt csinálva, amit kértünk. Lehet, hogy pont akkor nem volt 
benzinre pénz, de később meg lett csinálva. Egy szó, mint száz, minket „zargatnak” a lakók. Minket nem úgy 
kell felfogni, hogy direkt „zaklatjuk” a Zrt.-t, hanem két szemmel többje van a cégnek. Két szemmel többen 
látjuk a problémákat. Azt vettem észre, hogy ezek kisemberek, akik nem is főnökök, már fel sem veszik 
nekem a telefont. Tudta, hogy valami problémám van. Ezt nem így kell felfogni, hogy adok neki egy 
problémát, hanem meg kéne köszönni, hogy szóltam. Én láttam hol van gond, ott ahol ő esetleg nem jár. Az új 
vezetőtől ezt kérnénk, hogy középvezetőséget kéne kialakítani, aki felel dolgokért. Tudjunk kihez fordulni és 
ne a vezérigazgatót hívogassuk.  
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Még egy dolog, hogy érzékeltessem a helyzetet. Amikor a Zrt.-t átvettem, egyetlen ember sem volt, akinek 
végzettsége lett volna motoros fűrésszel dolgozni. Most sincsenek rendben a papírok, folyamatosan kell 
küldeni az embereket tanfolyamokra. Például a fűnyírós traktorra is kell OKJ-s vizsga. Ezeket sajnos nagyon 
súlyos összegekben mérnek és ez sincs a költségvetésben fedezve. Ezt nekünk külön kell kigazdálkodni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 4 határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
315/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
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szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Decsi Ferenc vezérigazgató  (anyja 
neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) e tisztségre vonatkozó lemondását 2013. 
október 31. napjával tudomásul veszi, és akként határoz, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul Decsi Ferenc határozatlan időtartamra fennálló 
munkaviszonyának 2013. október 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2013. november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
316/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének 
d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, vezérigazgatójának 2013. 
november 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Szabó Ottó (anyja neve: Rádóczi Mária, született: Eger, 
1964.06.10.) 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/19. szám alatti lakost. A vezérigazgató munkaviszony 
keretében látja el tevékenységét, 2013. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra 
bruttó 550.000,- 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: 2013. november 1. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
317/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve, a gazdasági 
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társaság alapítója akként dönt, hogy a táraság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1. az alapító okirat 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„13.3. A társaság vezérigazgatója: 

név: Szabó Ottó 
anyja neve: Rádóczi Mária 
született: Eger, 1964.06.10 
lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/19. 
A vezérigazgató megbízatása 2013. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra 
szól.” 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
318/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató 
megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve ezennel felhatalmazza a társaság 
vezérigazgatóját, hogy a képviselő-testület novemberi munkaterv szerinti ülésére készítse el a Zrt. 
strukturális átszervezésével kapcsolatos okiratokat, az azokat alátámasztó működési szabályzatokat és azokat 
terjessze jóváhagyás érdekében az alapító elé. 
 
Határid ő: 2013. november 28. (az okiratok képviselő testület elé terjesztésére) 
Felelős: a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Településrendezési Tervének Zagyva menti kerékpáros turisztikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Bálint Zsófia főépítészi asszisztens 
Hatvan városában tervbe vett fejlesztések végrehajthatóságának biztosítása érdekében szükségessé vált a 
rendezési terv módosítása. Ezzel kapcsolatban készült el ez az anyag. Benne van minden jelentős változtatás, 
ami a települést érinti. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kiegészíteném, hogy a Zagyva projekthez kapcsolódóan a Thurzó utca, a Bástya utca, a Szúnyog sziget az 
érintett területek, illetve magának a kerékpárútnak a nyomvonala is fel van tüntetve.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
 
319/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Településrendezési Tervének Zagyva menti 
kerékpáros turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Településszerkezeti Tervének 
elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az alábbi mellékletek szerint módosítja: 
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10000); 
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása; 
3. melléklet: Változások bemutatása (M=1:10000), leírása; 
4. melléklet: A tervezési terület biológiai aktivitásérték-számítása. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
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: 
 
320/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Településrendezési Tervének Zagyva menti 
kerékpáros turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület között létrejött 
együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás ifjúsági-, sport és civil kapcsolatok referense 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
321/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport 
Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a 
Lokomotív Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út, MÁV Sporttelep) között létrejött 
együttműködési megállapodás 9. pontjában szereplő 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatási összeg 
2013. október 15. napjával 900.000,- Ft, azaz Kilencszázezer forint támogatási összegre módosuljon. 
A 2013. évi pénzügyi többlettámogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 1/a. mellékletében az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A többlettámogatás átadása október, november, december hónapokra egyenlő részletekben történik. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (a megállapodás módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
322/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport 
Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Boldogi út, MÁV Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel a jelen 
határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
323/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 3.) 823/2012. (XII. 14.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2013. október 14. 
napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 
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Határid ő: 2013. október 14. (az Alapító Okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
324/2013. (X.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) 90/2013. (II. 28.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. október 
14. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2013. október 14. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
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: 
 
325/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az együttműködési megállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft.-vel tárgyú előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) - 20 kV-os földkábel kiváltására vonatkozó - 
együttműködési megállapodást köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás 
tervezet aláírására.  
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A pénzügyi forrás az önkormányzat többletbevétele (Albert Schweitzer Kórház által visszautalt pénzeszköz) 
terhére, bruttó 1.397.000,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2013. október 20. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
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. 
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