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

2018. április 24-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető 
 Maruzsné Németh Beáta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
 Szép Éva belső ellenőr 
 Püspökiné Horváth Melinda 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 bizottsági elnökhelyettes 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 elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérem, hogy a meghívóban szereplő 6. napirendi pontot (Előterjesztés Hatvan város 
településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre szóló módosításáról) és 7. napirendi 
pontot (Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-
ú ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési 
területekre szóló módosításáról) vegyük le napirendről. 
 
A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
 
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
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A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
68/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. április 
24-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. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2017. évi működéséről 
 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 
feladat- végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

 
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának 
megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat 
kiértékeléséről 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító 
okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

 
5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat 
kiértékeléséről 

 
Előadó a 2-5. napirendi pontnál: dr. Veres András 

 
6. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról  

Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

7. Előterjesztés muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék kiállítási célú átvételéről 
 

Előadó a 6-7. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

8. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
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használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

9. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2017. évi tevékenységéről 
 

Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

10. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő az 1-10. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető 
 

12. Egyebek  
 
Z á r t  ü l é s: 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 
adományozására 

 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

  
 
1. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2017. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
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: 

69/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2017. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
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Határid ő: 2018. május 4. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat- 
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 

 
70/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
71/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
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 Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját 98.343 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
72/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 6.045 eFt adózás utáni eredményét 
elfogadja, az adózás utáni eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
73/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GABOL Audit 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 10-09-033250; 
adószáma: 23980989-2-10; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor 
ügyvezető; MKVK: 004062; a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor [Kamarai 
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nyilvántartási száma: MKVK 000081;Anyja neve: Ács Gizella; Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 
10.]) választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a 
Ptk. 3:38. §-a alapján akként, hogy a díjazását 350.000,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg. 
 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
74/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 
okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
75/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági 
évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre 
kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, 
és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatokat hozta: 

 
76/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium 
feladat kiértékeléséről 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló 
szöveges beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
77/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium 
feladat kiértékeléséről 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2017. évre szóló közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 
4.008.942 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
78/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium 
feladat kiértékeléséről 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2017. évi 1.272 eFt adózott eredményét elfogadja, és az adózott eredmény 
teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
79/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium 
feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
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Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a B’ARTBOX Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek utca 47.; képviseli: Unger Zsuzsanna ügyvezető; 
MKVK: 002000, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló 
kamarai tagsági száma: 006058]) választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján, és díjazását 400.000,-Ft + ÁFA / év összegben 
állapítja meg. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
80/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium 
feladat kiértékeléséről 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a  cégadat 
változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
81/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium 
feladat kiértékeléséről 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
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(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság volt ügyvezetője, Nagy Ferenc vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt 
célprémium feladat értékelését elfogadja és a volt ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre 
kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatokat hozta: 

 
82/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és az adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
83/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
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Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és az adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját 23.194 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
84/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és az adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: Közétkeztetési, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 4.439 eFt adózott eredményét elfogadja, 
és az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
85/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és az adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
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Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a 
GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 5100 Jászberény, 
Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető; MKVK: 002004, a 
könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné [kamarai tagsági száma: 005734]) 
választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 
3:38. §-a alapján. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
86/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és az adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320 , székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 
okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
87/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és az adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt 
célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre kifizethető 
célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 
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Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 
félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat 
kiértékeléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Meg szeretném dicsérni az ügyvezető urat, mert nagyon jó a gazdálkodásuk, nyereséges a Kft., 
reklámbevételtől kezdve minden van. Nem úgy van, mint a régi időkben, hogy állandóan pumpálni 
kellett a cégbe a pénzt, de ezt minden cégnél el lehet mondani, ami a városhoz tartozik. Jó a 
gazdálkodása mindegyik cégnek, de a Média Kft. nagyon sokat fejlődött, a rendezvények indulnak 
megint a nyáron, a színvonaluk is jó lesz. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatokat hozta: 

 
88/2018. (IV. 24.) 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 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá 
célprémium feladat kiértékeléséről 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, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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89/2018. (IV. 24.) 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 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá 
célprémium feladat kiértékeléséről 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, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznúsági 
mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 24.729 eFt eszköz-forrás egyező 
főösszeggel elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
90/2018. (IV. 24.) 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 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá 
célprémium feladat kiértékeléséről 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, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 1.762 eFt adózás utáni eredményét 
elfogadja, és az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
91/2018. (IV. 24.) 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 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá 
célprémium feladat kiértékeléséről 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: 
Beszteri Lászlóné ügyvezető; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: 
Beszteri Lászlóné [kamarai tagsági száma: 005734]) választja meg 2018. június 1. napjától 2021. 
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
92/2018. (IV. 24.) 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 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá 
célprémium feladat kiértékeléséről 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, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 
okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
93/2018. (IV. 24.) 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 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá 
célprémium feladat kiértékeléséről 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, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági 
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évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre 
kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 
 
Határid ő: 2018. április 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2017. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 

 
94/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
95/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
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7. napirend 
Előterjesztés muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék kiállítási célú átvételéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
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: 

 
96/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék 
kiállítási célú átvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 411-264 pályaszámú muzeális 
közlekedéstörténeti műszaki emléknek nyilvánított gőzmozdony tulajdonosával, a MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60; cégjegyzékszáma: 
01-10-042272; képviseli: Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes és 
Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató) a határozat mellékletét képező 
haszonkölcsönzési szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a szerződést aláírja, valamint a gőzmozdony Hatvan, Népkertben történő szállításához és 
elhelyezéséhez a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. felé a szükséges jognyilatkozatot megtegye.  
 
Határid ő: 2018. május 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
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: 
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97/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2017. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően 
egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
10. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
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: 

 
98/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető 
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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: 

 
99/2018. (IV. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi éves belső 
ellenőrzési jelentéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2017. évi 
belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 

Határid ő: 2018. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította, zárt ülést rendelt el.  
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


