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

2016. május 12-én a Városháza kistermében 1500órai kezdettel megtartott rendkívüli 
üléséről. 

 
Jelen vannak:   Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol:  Basa Zoltán bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:    dr. Szikszai Márta jegyző 
 Püspökiné Horváth Melinda 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 Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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: 
 
95/2016. (V. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. május 
12-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 Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi 

beszámolóinak, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásának és a felügyelőbizottság 
ügyrendjének a tárgyában 

 2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2015. évi beszámolójáról, 2016. évi üzleti 
tervéről, I. negyedéves gazdálkodásáról, az igazgató elnök lemondásáról, az új igazgató elnök 
megválasztásáról, az alapszabály módosításáról, a személyes közreműködésről 
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Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi 
beszámolóinak, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásának és a felügyelőbizottság 
ügyrendjének a tárgyában 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
  
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
96/2016. (V. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóinak, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásának és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének a tárgyában című előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 1/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.  

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 2/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.  

 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 3/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a 
taggyűlés a társaság 2015. évi mérlegbeszámolóját 22.381 eFt egyező eszköz-forrás oldallal és 
-5.010 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. 

 
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 4/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a 
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taggyűlés a felügyelőbizottság jelentését tudomásul vette. 
 
5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 5/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát. 

 
6.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 6/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a 
taggyűlés a társaság 2016. évi bevételi tervét 68.155 eFt-ban határozta meg. 

 
7.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 7/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a 
taggyűlés a társaság 2016. évi ráfordítási tervét 66.484 eFt-ban határozta meg. 

 
8.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 8/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a 
társaság felügyelőbizottsági tagjainak Derecskei Péter 3336 Bátor, Kossuth u. 15. szám alatti 
lakost, Kovács Béla 3258 Tarnalelesz, Kossuth L u. 29. szám alatti lakost, és Verebélyi György 
3328 Egerszólát, Egri út 25. szám alatti lakost választották meg 2016. május 2. napjától 2021. 
május 1. napjáig öt éves határozott időtartamra, melyben felkérték az ügyvezetőt a társasági 
szerződés taggyűlési határozat szerinti módosítására. 

 
9.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.; 
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a 
társaság 9/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben 
elfogadták a társaság felügyelőbizottságának az ügyrendjét. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2015. évi beszámolójáról, 2016. évi üzleti 
tervéről, I. negyedéves gazdálkodásáról, az igazgató elnök lemondásáról, az új igazgató elnök 
megválasztásáról, az alapszabály módosításáról, a személyes közreműködésről 
 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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Nádas Sándor bizottsági elnök Ezt is a dr. Veres András ügyvédi iroda készítette, tudjuk az előterjesztésből, hogy Lisztik Lászlóné 
lemondott. 
 
Rodek Antal bizottsági tag Annyi hozzáfűzni valóm van, hogy nagyon sajnálom, hogy Lisztik Lászlóné lemondott, hiszen ő volt 
a motorja az egész Szövetkezetnek. Az új vezetőt nem ismerem. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
97/2016. (V. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2015. évi 
beszámolójáról, 2016. évi üzleti tervéről, I. negyedéves gazdálkodásáról, az igazgató elnök 
lemondásáról, az új igazgató elnök megválasztásáról, az alapszabály módosításáról, a személyes 
közreműködésről 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 utólagosan 
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott 
közgyűlésén leadott igennel szavazatát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 
értelmében a szövetkezet 2015. évre szóló éves beszámolójának elfogadása tárgyában. 

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

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan 
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott 
közgyűlésén leadott igennel szavazatát a szövetkezet 2016. évi üzleti tervének elfogadása 
tárgyában.  

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

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan 
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott 
közgyűlésén leadott igennel szavazatát a szövetkezet 2016. I. negyedévi gazdasági 
tájékozójának elfogadása tárgyában.  

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

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan 
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott 
közgyűlésén leadott igennel szavazatát Lisztik Lászólné igazgató elnök tisztségről való 
lemondásának elfogadása tárgyában. 
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5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan 
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott 
közgyűlésén leadott igennel szavazatát Gyuricza Zoltán István 3000 Hatvan, Munka utca 18. 
szám alatti lakos igazgató elnöknek határozatlan időtartamra történő megválasztása 
tárgyában. 

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

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan 
jóváhagyja Szinyei András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott 
közgyűlésén leadott igennel szavazatát a szövetkezet alapszabályát módosító egységes 
szerkezetbe foglalt okiratnak az elfogadása tárgyában. 
 

 
Határidő: azonnal 
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. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor  Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 Elnök-helyettese elnöke 
 
   


