
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2015. május 28-án a Városháza emeleti kistermében 815órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 Basa Zoltán     bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 5 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 
Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp 
István bizottsági elnök-helyettest 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
155/2015. (V.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. május 28-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 a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett 
tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 

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

 
1. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának 
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megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről 
tőketartalék biztosításával 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A 6,4 millió forint, melyet az önkormányzat biztosít, kamerákra lesz fordítva, mert eddig bérelve voltak. 
Ezzel az egyszerű beruházással is hosszú távon csökkentenék a kiadásokat. Az ügyvezető úr a testületi ülésen 
jelen lesz. Jelezték neki, hogy büntetőjogi felelősségének tudatában kell vezetnie a Kft.-t, melynek 
vagyonáért felel az új törvények szerint.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ha jól értem, akkor a kamerák bérlése okozta a Kft. hatalmas veszteségét? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Nemcsak amiatt, de az okokat nem tudjuk pontosan. A testületi ülésen fel lehet tenni a kérdéseket az 
ügyvezetőnek.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
További kérdéseimet ezért nem is teszem most fel. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A Kft. számláit át lehet vizsgálni, de erre ott a felügyelőbizottság. A felügyelőbizottsági tagoknak sincs 
egyszerű dolga. Ha szabálytalanság lenne, azért felelni kell.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 10 határozati javaslatról.  
Basa Zoltán bizottsági tag külön szavazást kért. 
 
A különszavazással kapcsolatban egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 
kérte, hogy szavazzanak az első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
156/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére 
tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. második féléves 
feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
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Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
157/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. május 19. napján kelt, 2014. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 7.526 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
158/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság -11.722 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a negyedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
159/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
160/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hatodik 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
161/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve úgy dönt, hogy a társaság a képviselő-testület 2015. szeptember 3-i munkaterv szerinti testületi ülésén 
aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről számoljon be, és ezen időpontig készítsen intézkedési tervet a 
vagyoni és likviditási helyzete javítására, melyet elfogadásra terjesszen a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 3. 
Felelős: a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hetedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
162/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 16-09-
015907; adószáma: 24990321-2-16; 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]), választja meg 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra. A könyvvizsgáló megbízási díja havi 50.000,- + ÁFA, azaz Ötvenezer forint +ÁFA. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a nyolcadik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
163/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint 
összegű törzstőkéjét 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli 
akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2015. június 15. napjáig a társaság bankszámlájára tőkeemelés 
jogcímén átutalja. 
 
A társaság alapítója törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a törzstőke emelés 
törvényi feltétele megvalósult. 
 
A felemelt üzletrész vonatkozásában Hatvan Város Önkormányzata alapító a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésében 
foglalt elsőbbségi jogával élve vesz részt a tőkeemelésben akként, hogy az újabb 100.000,-Ft, azaz 
Egyszázezer forintos vagyoni hozzájárulást teljes egészében Hatvan Város Önkormányzata bocsátja Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére. 

 
Erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzatának a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. meglévő 
4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint összegű törzsbetétje 4.100.000,-Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint 
összegre emelkedik, és a társaság törzstőkéje 4.100.000,-Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint összeg lesz.  
 
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a kilencedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
164/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
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könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítói jogokat 
gyakorló testülete és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján 6.400.000,-Ft, azaz 
Hatmillió-négyszázezer forint összeget biztosít tőketartalék jogcímén, mely összeget a társaság fejlesztési 
célra köteles fordítani. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. június 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
165/2015. (V. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének 
megemeléséről tőketartalék biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét 
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a 
szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését befejezettnek nyilvánította.  
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K.m.f. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Nádas Sándor Papp István 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke elnök-helyettese 
 


