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

27-én a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes (késve érkezett) 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Ludányi Brigitta köznevelési referens 
 dr. Veres András  ügyvéd 
     Kakuk Imre                                            a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és                                  

Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője 
 Siraky-Nagy Péter  a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetője  
 Lisztik Lászlóné  a Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 Szabó Ottó  a Hatvani Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 Kollár Edina  a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Kft. ügyvezetője 
 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: 
 
106/2014. (V.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. május 27-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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
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székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat 
módosításáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet telephelyének törléséről, új telephely létesítéséről, az 
igazgató elnök megválasztásáról, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 

2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú 

nyilvántartásba vételéről 
 

6. Előterjesztés „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről és alapító 
okiratának módosításáról 

 
7. Előterjesztés a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe adásáról 

  
8. Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bizományosi szerződésről 
 Előadó az 1-8. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
9. Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
10. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előadó: dr. Egyed László jogi ügyintéző 
 
12. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

13. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
14. Előterjesztés MÁV Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 

 
15. Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 

 
16. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
 Előadó a 12-16. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Előterjesztő az 1-16. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
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17. Egyebek 
 

1. napirend 
Előterjesztés Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Technikai hibát vettem észre az előterjesztésben. A tevékenységi kör 78.30-as pontnál az „Egyéb 
emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás”-nál, lemaradt a „b” betű. A 2. határozati javaslatban szintén rosszul 
szerepel. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
107/2014. (V. 27.) 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 Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító 
okirat módosításáról 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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója a társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alá helyezi át, és ezzel egyidejűleg a 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti székhelyét megszünteti. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
108/2014. (V. 27.) 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 Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító 
okirat módosításáról 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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
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alapítója a társaság tevékenységi körei között az alapító okiraton az alábbi tevékenységi köröket is feltünteti: 
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás 
79.12 Utazásszervezés 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
90.01 Előadó művészet 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.04 Növény- állatkert, természetvédelmi terület működtetése 
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
109/2014. (V. 27.) 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 Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító 
okirat módosításáról 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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója akként határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 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]) 2014. június 1. napjától 2017. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. § alapján megválasztja.  
A képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját havi bruttó 50.000,- Ft/hó összegben határozza meg.  
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
110/2014. (V. 27.) 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 Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító 
okirat módosításáról 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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
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felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-
(2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat 
rendelkezéseit. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
111/2014. (V. 27.) 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 Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító 
okirat módosításáról 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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ki az új ügyvezető? Milyen tapasztalatai vannak? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az új ügyvezető már a Bio Pannonia Kft.-nél is ügyintéző volt. A napi rutint és a cég gyakorlati működését 
jól ismeri. Egy szinttel előbbre lépve ezen tapasztalatát kamatoztatni tudja. Az ő szakmai tevékenysége 
mellett át lesz alakítva a Kft. gazdasági vezetése és ennek megfelelően nem csak a külső Gazdasági 
Szolgáltató Kft. fog könyvelési tevékenységet végezni, hanem helyben kialakításra kerül egy gazdasági 
csoport. 22 önkormányzati taggal működik a Kft., nagy számlázási és pénzbehajtási forgalommal, ezért nem 
elegendő, hogy a külsős könyvelő cég havonta könyveljen.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Teljesen egyetértek ezzel. Ha megnézzük a mérleget, nem derűs a helyzet.  
 
dr. Veres András ügyvéd 
A mérleg szám, az nagyon összetett. A cég 2012. év végén alakult meg 60 taggal, eszközök nélkül. A Bio- 
Pannonia Kft-től megvásárolt használt járművekkel indult el. Ahhoz, hogy a tevékenységét folyamatosan 
végezni tudja, a rossz állapotú gépeit javítani kellett, újakat beszerezni. Időközben egyéb önkormányzatok is 
csatlakoztak, ezzel megnőtt az ellátandó terület. Speciális a finanszírozás, mert 3 hónapig elvégzi a cég a 
tevékenységét és utólag lesz kiállítva a számla. A tendencia meg tud változni stabilabb gazdálkodással, de ez 
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egy hosszabb folyamat. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 10 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 10 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
112/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre 
szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
113/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre 
szóló közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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114/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság – 48 483 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
115/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz a SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 51000 Jászberény, Álmos utca 9.; cg.száma: 16-09-001292; adószáma: 10468221-3-16 
MKVK: 000639, képviseli: Baranyi Józsefné ügyvezető könyvvizsgálatért felelős személy: Baranyi Józsefné 
MKVK: 000763, lakcíme: 5100 Jászberény, Álmos utca 9.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának történő 
megválasztására 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A 
könyvvizsgáló díjazását 150.000,-Ft + ÁFA/hó, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA /hónap. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
116/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. június 1. napjától 2017. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra történő megválasztására a taggyűlés által: 
1./ Juhász Istvánné – 3011 Heréd, Kolozsvári utca 8. szám alatti lakos 
2./ Dr. Szalai László – 3024 Lőrinci, Vörösmajori utca 47. szám alatti lakos 
3./ Zsámboki Sándor – 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos. 
 
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
117/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén előterjeszti és támogatja a társaság ügyvezetőjének Kakuk Imre 3281 Karácsond, Alkotmány 
utca 7. szám alatti lakosnak ügyvezetői tisztségből történő visszahívását, valamint előterjeszti és támogatja 
Kakuk Imre ügyvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
118/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén előterjeszti és támogatja Soós Péter János (anyja neve: Vallus Anna) 3000 Hatvan, Bocskai 
István utca 22. szám alatti lakos társaság ügyvezetőjévé történő megválasztását, a soron következő taggyűlés 
napjáról számított határozatlan időtartamra. Soós Péter János vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony 
keretében látja el jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
munkaszerződés rendelkezései szerint, melyre tekintettel havi bruttó munkabére  450.000,-Ft, azaz 
Négyszázötvenezer forint összeg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
119/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9.§ (2) bekezdésére, valamint 18.§ (1)-(2) 
bekezdésére való tekintettel igennel szavaz Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel 
összhangban történő továbbműködéséről és ennek megfelelően módosítja a Társasági Szerződés 
rendelkezéseit. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
120/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
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Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság kérelmezze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz 
arra, hogy a taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba 
vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
121/2014. (V. 27.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés a Társaság társasági szerződését jelen határozat 
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet telephelyének törléséről, új telephely létesítéséről, az 
igazgató elnök megválasztásáról, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Hatvani Szociális Szövetkezetnél is Hatvan Város Önkormányzata, mint tulajdonos vesz részt a 
taggyűlésen, ahol érdemi határozat lesz. Valamennyi előterjesztés arról szól, hogy Hatvan Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos felhatalmazza a szavazati jogot gyakorló személyt, 
hogy a taggyűlésen ezen napirendi pontokra szavazatát leadja.  
 
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: 
 
122/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet telephelyének törléséről, új 
telephely létesítéséről, az igazgató elnök megválasztásáról, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, a 
könyvvizsgáló megválasztásáról és alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város 
Önkormányzatát képviselje. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezet 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 94/E. szám alatti telephelyének törlése tárgyában 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Hatvani Szociális 
Szövetkezetnek a Hatvani Járási Hivatal Hatvani Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 
2627/1 hrsz-ú szám alatti telephelyének létesítése tárgyában. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:345.§ és 3:343.§ (2) bekezdése alapján Lisztik Lászlóné 3000 Hatvan, Zrínyi 
utca 48. szám alatti lakos igazgató elnöknek történő újraválasztásának tárgyában 2014. június 1. napjától 
2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. 

 
Az igazgató elnök megbízatását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:345.§ (1) 
bekezdése alapján az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésére tekintettel látja el. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:349. §-a alapján a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági 
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elnökének Gál Erzsébet (lakik 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/23.), felügyelőbizottsági tagjainak 
Csorba Viola Rita (lakik: 3000 Hatvan, Vak Bottyán utca 20.) és Gyurica Zoltán István (lakik: 3000 
Hatvan, Munka utca 18.) 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
történő megválasztásának a tárgyában. 
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai megbízatásukat ingyenesen, bármiféle anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül látják le. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
6. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a GABOL Audit 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak (cg.száma: 10-09-033250, adószáma: 
23980989-2-10, székhelye : 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10. MKVK szám: 004062- képviseli: Oláh 
Gábor könyvvizsgáló - ügyvezető MKVK száma: MKVK 000081, anyja neve: Ács Gizella, lakcím: 3000 
Hatvan, Irinyi u. 10.) a Hatvani Szociális Szövetkezet könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2019. 
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra történő megválasztása tárgyában a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:352. (1) bekezdése alapján. 
A könyvvizsgáló évi 100.000,-Ft+ÁFA, azaz Egyszázezer forint +ÁFA könyvvizsgálói díjra jogosult. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
7. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert 
arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet jelen határozat 
mellékletét képező alapszabályt módosító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására, 
illetőleg az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. 
évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 8 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
123/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
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a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
124/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló közhasznúsági 
mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
125/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról 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 Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 179 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadásáról azzal, hogy a 179 eFt mérleg szerinti 
eredményt a taggyűlés az eredménytartalékba helyezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
126/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz  
 
A GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-033250; 
székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor ügyvezető; MKVK: 004062, a könyvvizsgálat 
ellátásáért felelős személy Oláh Gábor ( an.: Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10; MKVK: 
000081) Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztására 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása 200.000,-Ft+ÁFA, azaz Kettőszázezer forint+ÁFA. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
127/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. május 31. napjával történő visszahívásáról és 2014. június 1. 
napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeknek a taggyűlés általi 
újraválasztásáról: 
Papp István – lakik: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7. 
Köves Gábor Nándorné –  lakik: 3000 Hatvan, Honvéd utca 4. fszt. 2. 
Hargitai Katalin – lakik: 3000 Hatvan, Kertész utca 5. 
 
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
128/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a társaság kérelmezze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés felhatalmazza 
a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az 
Egri Törvényszék elé. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
129/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
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Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a Társaság cégnevét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5)-(6) bekezdésére való 
tekintettel Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra 
módosítsa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
130/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, 
a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a taggyűlés a Társaság társasági szerződését jelen határozat mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal módosítsa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú 
nyilvántartásba vételéről 
   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 



 

  

17 

 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Lehet-e tudni valamit a 170 millió forintos OEP kórházzal szembeni követelésről? Egyszer a polgármester úr 
azt mondta nekem, hogy a mérlegben ez nem számít. Papíron ez rendben is van. Gyakorlatilag viszont nagy 
segítség lenne, ha beérkezne a követelés. Szerepel még a mérlegben, amit nem értek, kórházi szolgáltatásra 
adott előlegként 51 millió Ft. El sem tudom képzelni, hogy ez mi lehet. Miért ad a Városgazdálkodási Zrt. 
kórházi szolgáltatásokra előleget?  
 
Szabó Ottó, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
A szolgáltatásra adott előleg még abból az időből származik, amikor a kórház a Városgazdálkodási Zrt.-hez 
tartozott. Ez nem került elszámolásra. A 170 millió forintos követelés peres útra került, még az előző vezető 
peresítette. A tartozásról lemondott a NAV javára és már a NAV indította a pert, nem a Zrt. Ezzel a perrel 
most úgy állunk, hogy az elsőfokú bírósági határozat szerint a GYEMSZI-t is be kell vonni a perbe a NAV 
mellett. A NAV-nak szeptember 30-ig van ideje arra, hogy eldöntse, továbbviszi-e a pert. Ha továbbviszi, 
akkor az OEP-et is be kell vonni, mint alperest. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A NAV felé fennálló tartozást mennyiben fedi le ez a 170 millió Ft.? Majdnem teljesen, ha jól emlékszem.  
 
Szabó Ottó, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Nem teljesen. A NAV felé a tartozás 90 millió Ft.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A különbözetet jóváírják egy nyertes per esetén?  
 
Szabó Ottó, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Igen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha nem viszik tovább a pert, akkor mi lesz a tartozásunkkal?  
 
Szabó Ottó, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Akkor tovább kell a NAV-val egyezkedni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mert ha ő lemond a perfolytatásról, tőlünk meg követeli a 90 millió forintot, akkor az nem korrekt.  
 
Szabó Ottó, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Erre nem tudok válaszolni, mert nem tudom, hogy fognak dönteni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azért 170 millió forint nem kis pénz, még a város életében sem. Az 51 millió forint előleggel mi lesz? Vagy 
ez veszteség leírás lesz? 
 
Szabó Ottó, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Valószínűleg ezt le kell írnunk. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 11 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 11 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
 



 

  

18 

 
131/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve elfogadja az átalakulással megszűnő jogutód Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. 2013. december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint 
vagyonleltár-tervezetét. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
132/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve elfogadja az átalakulás keretében létrejövő általános jogutód Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31. fordulónappal elkészített 
vagyonmérleg-tervezetét, és vagyonleltár-tervezetét. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
133/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve elfogadja Szekeres József könyvvizsgáló által elkészített, és 2014. április 10. napján kelt 
könyvvizsgálói jelentést. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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134/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve elhatározza Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság társasági formaváltással történő átalakulását akként, hogy az átalakulás során létrejövő 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. általános jogutódja. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
135/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve elfogadja az átalakulással érintett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi és tőkeszerkezetét az alábbiak szerint: 
A társaság egyszemélyi tulajdonosa, alapítója: Hatvan Város Önkormányzata 
Az alapító törzsbetéte 50.000.000,-Ft 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
136/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri el, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának aláírására. 
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Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
137/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve akként határoz, hogy az átalakulás napja: 2014. július 31. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
138/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági 
társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 
3:112.§ (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, 
ügyvezetőjének 2014. május 29. 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. Az ügyvezető 
határozatlan időtartamú munkaviszony keretében látja el feladatait 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: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
139/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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3:26. § (1) bekezdése alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. május 29. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
 
1./ Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost 
2./ Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakost 
és 
3./ Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost  
 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
140/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:38.§ (1) bekezdése alapján a 
gazdasági társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. május 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra a B’artbox Könyvvizsgáló Kft-t  (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.; 
Kam.bej.száma: 002000; cg.száma: 01-09-364345 adószáma: 10968570-3-42; könyvvizsgálatért felelős 
személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma : 006058 ) választja meg. A 
képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 750.000,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
141/2014. (V. 27.) 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. 
átalakulásáról és közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
1. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 
9.§ (2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat 
rendelkezéseit. 
 
2. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
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Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve akként határoz, hogy kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a 
társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 
 
3. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
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: 2014. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről és alapító 
okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
142/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba 
vételéről és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója akként 
határoz, hogy kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Közalapítvány közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételét, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alapító képviselője az alapítvány 
közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket 
Nyilvántartó Irodájánál.  
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
143/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba 
vételéről és alapító okiratának módosításáról 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 „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
144/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba 
vételéről és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a 
közalapítvány könyvvizsgálójának a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (cg.száma: 10-09-033250, adószáma: 23980989-2-10, székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 
10. MKVK szám: 004062- képviseli: Oláh Gábor könyvvizsgáló - ügyvezető MKVK száma: MKVK 000081, 
anyja neve: Ács Gizella, lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi u. 10.) 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra választja meg. 
A könyvvizsgáló díjazásban nem részesül. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
7. napirend 
Előterjesztés a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
145/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani strand és a strand területén található felépítmények 
üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 
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1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz. alatti ingatlanok üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési 
szerződést köt a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
146/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani strand és a strand területén található felépítmények 
üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 
1661/18 hrsz. alatti ingatlanon található vendéglátóipari egységek (fagyizó, étterem, söröző, faház) 
üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Közétkeztetési Kft-vel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bizományosi szerződésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
147/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
bizományosi szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizományosi szerződést köt Floris-Gourmet Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1. em. 2.; cg.száma: 10-09-034300, 
adószáma: 24743820-2-10, képviseli: Bési Viktor ügyvezető) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:281. § (1) bekezdés alapján jelen határozat mellékletét képező bizományosi szerződés 
rendelkezései szerint. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Floris-
Gourmet Kft.-vel megkötendő bizományosi szerződés aláírására. 
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Határid ő: 2014. június 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
148/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
bizományosi szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hatvan Város Önkormányzatának a 
Floris-Gourmet Kft.-vel kötendő bizományosi szerződésből kifolyólag 2.133 eFt bevétel kiesése keletkezik, 
mely Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék igénybevételével kerül kiegyenlítésre. 
 
Határid ő: 2014. június 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
    
9. napirend 
Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az 1. § (3) bekezdése szerint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott 
költségvetéséből további támogatást nem nyújthat. Ezt úgy kell értelmeznem, hogy a rendeletben megszabott 
támogatásra jogosultakon kívül más nem kaphat támogatást?  
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az elfogadott költségvetésben az intézmények kiemelt irányzatonként vannak jóváhagyva és saját 
hatáskörben nem csoportosíthatnak át. Tehát önmaga nem nyújthat támogatást. 
 
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: 
 
149/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
10. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
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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: 
 
150/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jogi ügyintéző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha bírósági végrehajtás alá kerül egy lakás, az önkormányzat élve elővásárlási jogával az ingatlant megszerzi. 
Ha jól értelmezem az a szándék, hogy a nehéz helyzetbe kerülő lakáshitelesek ne kerüljenek az utcára. Mit 
jelent az előterjesztésben, hogy a birtokbavételt követő két éven belül az önkormányzat felújítja a lakást 
munkaerő megtartás céljára fordítja? Hova kerül a lakásból a devizahiteles?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez nem a devizahitelesekről szól. Itt arról van szó, hogy amikor valamilyen egyéb tartozás miatt elárverezik a 
lakást, az árverési vevő az önkormányzat lesz. Az önkormányzatnak a törvény értelmében ezeket a 
vállalásokat kell tenni és ezért jön be új lakáskategóriaként ez a helyben maradás elősegítéseként szolgáló 
lakás. A kiosztás feltételeit kellett a rendeletben megteremteni. A devizahiteles az más, majd a testület elé lesz 
terjesztve a Nemzeti Eszközkezelőnél lévő lakások megszerzéséről szóló előterjesztés. Abban az esetben 15 
évig maradhat a devizahiteles a lakásban bérlőként.  
 
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: 
 
151/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
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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: 
 
152/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

Papp István bizottsági elnök-helyettes bejött az ülésterembe. Jelenlevő bizottsági tagok száma: 5. 
 

Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezzel egyetértek. Megragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, a költségvetési rendelet elfogadásakor 
Szinyei András alpolgármester úr által tett módosító indítványa nem úgy sikerült, amire én gondoltam. Azt 
mondtuk, hogy meg kellene vizsgálni, hogy miként fog működni a támogatási rendszer. Információim szerint 
nem jól működik. Nekem csak részinformációim vannak, de Tarsoly Imre, mint az Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsági elnöke, és mint pedagógus jobban átlátja a helyzetet. A cél az jó, lehet, hogy az 
elkülönített összeg is elég, de maga a keret nem sikerült jól, nem illeszkedik a tényleges funkcióhoz. Azt 
szeretném kérni, hogy ez legyen még egyszer, átgondolva. Azért lenne erre szükség, hogy az új tanévben már 
helyesen tudjon működni a rendszer.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Volt olyan kérelem, amit elutasított a bizottság? 
 
Ludányi Brigitta köznevelési referens 
Nem volt olyan. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Eleve az intézményben már fel sem merül a beadás lehetősége, mert szociálisan nem rászorultak a gyerekek. 
Az intézményvezető be sem adja a kérelmet, tehát mi nem is tudjuk, hogy hány gyereket kellene még 
támogatni. Konkrétan tudom, hogy 4 gyerek szeretett volna országos versenyre elmenni, de anyagi okok 
miatt nem jutott el. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ sok mindent támogat, de elfogyott a pénze és 
visszautasította a gyerekek támogatását. Hozzánk pedig be sem adták a kérelmet, mert szociálisan nem 
rászorulók. Tehetségesek, de több versenyt már nem tudtak finanszírozni a szülők. El kéne dönteni, hogy 
támogatjuk a tehetségeket és motiváljuk őket, vagy nem adunk versenyre pénzt. Ha adunk 1 milliós 
támogatást az egyháznak, akkor adjunk a fiatal tehetségeknek is.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ha nem adják be a kérelmet, nem tudjuk őket támogatni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azért kell a szabályt megváltoztatni, mert az idevonatkozó szabályok szerint nem adhatják be a kérelmet.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nincsenek meghatározva egzakt szabályok. Nincs jövedelemhatár.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az én módosító indítványom szerint a versenyeztetés lenne támogatva, illetve a szociálisan rászoruló 
gyerekek tanulmányi kirándulása. Akkor én visszavontam a módosító indítványomat és támogattam a 
másikat. Nem vettem észre ezt az árnyalatnyi különbséget, holott ez lényegi kérdés.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
153/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
14. napirend 
Előterjesztés MÁV Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Egy millió forintért vásároltunk egy nagy teljesítményű takarítógépet. Ezzel együtt 8.300.000 Ft. volt a 
kiadásunk és a támogatás 9 millió Ft. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
154/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása okán támogatási 
szerződést köt a MÁV Zrt-vel a Hatvani Vasútállomás épületére vonatkozó üzemeltetési feladatok ellátására. 
A támogatási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Központi Gondnokság útján 
 
15. napirend 
Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 7 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
155/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi B. út 44.) 265/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 324/2013. (V. 
30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. 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: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
156/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Mészáros L. út 49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 325/2013. (V. 
30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. 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: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
157/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 267/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 431/2011. 
(VII. 21.), 525/2011. (IX. 14.), valamint 326/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított 
alapító okiratát 2014. július 1. 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: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
158/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 13.) 268/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 327/2013. (V. 30.) 
számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. 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: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
159/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 328/2013. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. 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: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
160/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 479/2012. (VII. 11.), 
valamint 329/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. 
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: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
161/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 271/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 330/2013. (V. 30.) 
számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. 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: 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
162/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési 
szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 31. napi hatállyal összeolvadással 
megszünteti a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) és a  Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) elnevezésű intézményeit, mellyel 
párhuzamosan azok jogutódjaként 2014. június 1. napi hatállyal önálló jogi személyiségű, önállóan működő 
költségvetési szervet hoz létre Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel a hatvani 5231/2 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatti székhellyel, és a jelen határozat mellékletét 
képező megszüntető okiratokat és alapító okiratot elfogadja, melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét; a képviselő-testület az integrált intézmény létszámkeretét 10 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2014. május 31. (a megszüntető okirat és az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
163/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési 
szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.)  igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. február 1. napjától 2015. január 
31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett megbízott 
Ferencz Beatrixot  magasabb vezetői feladatainak ellátása alól az intézménynek a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjteménnyel való összeolvadásával párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. 
Ezzel párhuzamosan, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakörét megtartva 2014. június 1. napjától 
megbízza az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.)  igazgatói 
feladatainak ellátásával az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 
2014. augusztus 31. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:    149.145,- Ft                                                                                                                                                                                                                                                   
- összesen:          149.145,- Ft 
- összesen kerekítve:         149.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):    205.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                      45.000,- Ft 
- mindösszesen:          400.000,- Ft 
 
Határid ő: 2014. május 30. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
164/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési 
szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.)  igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. 
szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti 
munkakör létesítése mellett megbízott Dr. Ozsváth Gábor Dánielt magasabb vezetői feladatainak ellátása 
alól, az intézmény összeolvadásával párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. Felkéri az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatóját, hogy Dr. Ozsváth Gábor Dániel 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján állapítsa meg.  
 
Határid ő: 2014. május 31. (a munkajogi dokumentum kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
165/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési 
szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 1. napi hatállyal megalapításra kerülő 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) elnevezésű intézmény 
igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a 2014. 
szeptember 1 – 2017. augusztus 31. napig terjedő határozott időtartamra vonatkozóan a jelen határozat 
melléklet képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2014. június 13. (a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
166/2014. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési 
szerv alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési előirányzatainak 
maradványát 2014. június 1-jei hatállyal az újonnan létrejövő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
intézmény előirányzataként rendeli módosítani. 
 
Határid ő: 2014. június 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
16. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
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ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 tagja elnöke 
 


