JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2012. december 05-én 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal
kistermében tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Mikó János tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Veres András ügyvéd
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Dalnoki Brigitta művelődési referens
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen
van), megnyitotta az ülést.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi
határozatot hozta:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 956/2012. (XII. 05.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 2012. december 05-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította
meg:
Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. cégbejegyzése során meghozandó tulajdonosi döntésekről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd
2. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény részére telephely biztosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens
Határidő: 2012. december 05.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. cégbejegyzése során meghozandó tulajdonosi döntésekről
dr. Veres András: Elég bonyolult a tényállás. November 13-án a képviselő-testület határozatával
létrehozta ezt az egyszemélyes nonprofit közhasznú Kft.-t. A cégbejegyzés megindult. A Heves
Megyei Egri Törvényszék cégbíróságának a vezetője mielőtt kiadta volna ezt a végzést, arról
tájékoztatott, hogy a korábbi gyakorlat szerint, ahogy a Zrt., a Média és az összes többi
önkormányzati cégünk, a korábbi jogszabályoknak maradéktalanul megfelel, de az ügyészségnek
van egy olyan átirata, ami szerint szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie már alapításkor is
a nonprofit cégeknek. Ebben az előterjesztésben meghatározásra került, hogy mi az, amit még a
cégbíróság kér. Az első, a közszolgáltatási szerződés, ami az önkormányzat és a bejegyzésre kerülő
cég között köttetik. A mi gyakorlatunkban ez eddig mindig úgy volt, hogy bejegyezte a cégbíróság,
megvolt a cégbírósági végzés és akkor kötöttük meg a szerződést. Én idő előttinek tartom, a
bírónő is, de az ügyészségnek az álláspontja az a törvényességi felügyelet tekintetében, hogyha
nincs beadva, akkor ő törlési pert indít a cég ellen. Kedden lépnek be tőkeemelés címén a környező
településeknek az önkormányzatai. Ahhoz, hogy kedden taggyűlést tudjunk tartani, a héten ennek
valahol be kell jegyződnie. A cégbíróságon kicsit más munkarendben dolgoznak, már csak a héten
lesz a vezető cégbírónő. A társasági törvényen túlmenően az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetekről szóló törvény előír olyan rendelkezéseket, amiket mi az
alapító okiratba beleírtunk, de azt mondja a bírónő, hogy polgármester úrnak teljes bizonyító erejű
magánokiratban nyilatkoznia kell, hogy a cég meg fog felelni ennek. A rövidített néven megint
vitatkozhatnék, mert szerinte hosszú a rövidített név. A jogszabály értelmében a vezérszóból és a
cégformának a rövidítéséből áll a rövid neve egy cégnek. Annál, hogy Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. a vezérszót nem tudom
lerövidíteni, merthogy ez nem egy fantázianév, hanem sokkal hosszabb. Mindegy, ezt is
elfogadtam, töröljük a rövidített nevet. Ami fontos és eddig is létezett már 1991 óta, tehát már
lassan 21 éve, az a csődtörvényünk. A csődtörvényünk azt mondja, hogy a Kft. amennyiben
egyszemélyes, akkor korlátolt a felelősség; ez egy Kft., de ha egyszemélyes Kft. van, akkor mivel
nincs kontroll, a mai szabályok szerint már nem kötelező a felügyelő bizottság normál cégeknél,
esetünkben igen, mert nonprofit és az alapítónak a felelőssége még a korlátolt felelősség mellett is
szigorúbb, tehát hogyha mondjuk nagyon nagy hiányt, nagy kárt okoz, akkor az alapító hiába,
hogy korlátozott az általános felelőssége, a csődtörvény szerint magasabb a felelősség, úgyhogy
ezt a magasabb felelősséget be kellett írnunk az okiratba, ami azért nagyon fontos, mert
próbáltunk körmönfontan fogalmazni: A társaság kötelezettségeiért az alapító a társasági
törvényben foglaltak kivételével nem felel, amennyiben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény, valamint a csődeljárásról, felszámolási eljárásról szóló törvény rendelkezései a
hitelezők védelme érdekében ettől eltérően nem rendelkezik. Akkor rendelkezik eltérően, ha az
alapító mondjuk bűncselekményt követ el. Ezek nagyon extrém dolgok, nem az általános
működésre vonatkoznak, de jogelméleti szinten egy egyszemélyes Kft. alapítója is ezek szerint
felelős. 21 éve van a csődtörvény, ez a paragrafus már azóta létezik, most kérték, hogy írjuk bele.
dr. Szikszai Márta: Hatályba lépett ez a szakasz.
Papp István: Észrevette valaki.
dr. Veres András: Igen, mert ez nem a vezető cégbírónál van, a Szabóné Kormos Editnél, hanem
egy másik bíróhoz került, aki rögtön észrevette. Ha ezt megszavazza ma a bizottság, illetve a
képviselő-testület, akkor a héten megígérték, hogy bejegyzik.
Kondek Zsolt: Törvényes, hogy olyan cég, ami nem létezik, szerződést köt?
dr. Veres András: Igen, ez azt jelenti, hogy bejegyzés alatti céggel köt szerződést. Amikor beadjuk
a cégbíróságra a jogszabályok szerint a kérelmet, rögtön megkapjuk az adószámot, a
cégjegyzékszámot, a különböző tanúsítványok birtokában szerződést köthet, tehát a
szerződéskötési képessége már megvan.
Kondek Zsolt: Onnantól működik a cég.
dr. Szikszai Márta: Tehát nem a bejegyzéssel jön létre, hanem az alapításra visszamenőleg.
dr. Veres András: A Heves Megyei Bíróságon egy egri nonprofit közhasznú Kft. ügyében az

ügyészség törlési pert indított. A cégbíróságnak ez azért kellemetlen, mert akkor a végzés
hatálytalanítja az ügyét és pert kell neki indítania a törvényszéken, hogy a bíróság végzését
helyezzék hatályon kívül.
Marján János: Szerintem ez általános lesz, főleg önkormányzati cégek esetében.
dr. Veres András: Nagyobb a kontroll, igen.
Marján János: Sokkal nagyobb, de az új adóssági eljárás történet ezt feszegeti, a felelősségvállalást,
tehát nem lesz olyan egyszerű, hogy egy bizottság vagy bárki kibújjon a felelősség alól, ugyanúgy
egyszemélyes tagoknak egyszemélyes felelősséget kell vállalni, tehát azért bonyolult a történet. Én
megpróbáltam tegnap este elolvasni, most megértettem, amit mondott az ügyvéd úr, de nagyon
óvatosan kell ezekkel bánnunk.
dr. Veres András: Az is javaslat a jövőre nézve nekem is, hogy picit még szigorúbban.
Marján János: Ezt jobban át kell gondolni, a bizottsági ülésen nem beszélünk át sok mindent.
dr. Veres András: Most a Zrt.-nél elég nagy baj van, reméljük, hogy lerendeződik, mert azon
vagyunk, de az lenne a lényege a nonprofit jellegnek, hogy nulla körül kellene azért működnie.
Nem kell neki profitot termelni, de csak annyi feladatot kell adni, amit el tud látni, azt majd ki kell
fizetni és akkor nem lesz probléma, mert így ebben az állapotban jobb, hogy nem kontrollálják
egyiküket se.
Marján János: Azt mondták, hogy az ügyészség kontrollálhatja, az a szerencse, hogy a kórház
elkerül tőlünk, mert ott viszont nagyon nagy gondok vannak, folyószámla, semmi nincs
lerendezve.
dr. Veres András: A felügyelő bizottság tagjainál, ha már itt tartunk, még szigorúbb, mint egy
egyszemélyi alapító, mert a teljes vagyonukkal felelniük kell. Azt mondja a jogszabály, hogy
felelősségre vonható, az meg felel, tehát nem ugyanaz. Szerencsére a TISZK rendben van.
Papp István: Az lenne baj, ha nem jól gazdálkodna az adott pénzmennyiséggel.
Papp István: Jobban át kell gondolni; ha az ügyvezető nem jól gazdálkodik, akkor az ő felelőssége
a mi sarunk is, mi is felelősségre vonhatók vagyunk a vagyonunkkal.
Marján János: Itt a belső ellenőrök felelősek ezért az ellenőrzésért?
Papp István: Ők nem, ők csak alkalmazottak.
Bánkutiné Katona Mária: Az Állami Számvevőszéknek volt egy előadása a múltkor, nagyonnagyon ráfeküdtek az önkormányzati cégekre, tehát akármikor megjelenhetnek, most már
kimennek kimondottan ilyen céljelleggel is, hogy az önkormányzati cégeket megnézik és a belső
ellenőröket ki lehet küldeni.
dr. Szikszai Márta: Mindig benne van az ütemtervben, a munkatervben végre is van hajtva, tehát
a Zrt.-nél különböző ágazatokat, különféle tevékenységeket néznek. Most pl. legutóbb a műszaki
üzletágnak a szabályszerűségét vizsgálták.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 957/2012. (XII. 05.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. cégbejegyzése során
meghozandó tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „bejegyzés alatt”
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat mellékletét képező pótszerződés rendelkezéseit.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság pótszerződését és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.

Határidő: 2012. december 14. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 958/2012. (XII. 05.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. cégbejegyzése során
meghozandó tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „bejegyzés alatt”
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója úgy dönt, hogy jelen határozat mellékletét képező magánokiratban vállalja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét és a társaság ügyvezetőjét, hogy a külön magánokirat keretében nyilatkozzanak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítésének vállalásáról és ezen magánokiratot aláírják.
Határidő: 2012. december 14. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 959/2012. (XII. 05.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. cégbejegyzése során
meghozandó tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14. napjától kezdődően 2015.
december 14. napjáig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társasággal „bejegyzés alatt” (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. december 14. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény részére telephely biztosításáról
dr. Szikszai Márta: A múzeumnál is eléggé bonyolult a tényállás. A Dobó István Heves Megyei
Múzeumi Szervezet keretén belül működött nagyon sokáig a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény, fenntartója Heves megye volt. A megyei intézményfenntartói jogok ez év január 1jétől megszűntek, így ezt a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ, mint állami fenntartó

működteti. Ennek a muzeális gyűjteménynek elég gazdag anyaga van a kulturális javak
tekintetében, illetve arra irányozottan indult el ez az egész önkormányzati eljárás, hogy ezeket az
önkormányzat, ha lehet tulajdonba, ha nem lehet, akkor vagyonkezelésbe, vagy valami módon
birtokába kapja. Egy kicsit elébe mentünk a jogszabálynak, mert mi létrehoztuk a Hatvani
Közérdekű Muzeális Gyűjteményt, ez mellékneves sima „i”, mert a Hatvany Lajost „y”-nal nem
tudtuk felvenni, ugyanis két muzeális gyűjteménynek nem lehet egyforma neve, és ez működik
önkormányzati fenntartású intézményként. A kulturális javak birtokunkba kerültek, hiszen letéti
szerződést kötöttünk a MIK-kel. Most azonban november végén kijött egy jogszabály, a kulturális
javakról szóló jogszabály módosítása, amely kimondja azt, hogy amennyiben az önkormányzati
fenntartó az állami fenntartótól átveszi ezeket a muzeális gyűjteményeket, akkor jogutódlás áll be
és az állami támogatás a következő évben, ami eléggé jelentős, erre az önkormányzat által
lehívható. Ezt a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjteményt elkezdték megszüntetni. Az EMMI, ahová
tartozik a kulturális ágazat, a működési engedélyét meg is szüntette, hiszen nem volt a birtokában
kulturális gondozás alá eső érték, mert azt letétbe ideadta a mi múzeumunknak és ezért a
megszüntető okiratot kibocsátotta. Az a szerencsénk, hogy a Kincstárnál, illetve a minisztériumnál
nem indult el a törlés, ezért most az egészet a MIK-kel visszacsináljuk, tehát a megszüntető
okiratot visszavonják és a MIK azt fogja mondani arra hivatkozva, hogy kapott befogadást, van
telephelye, erről szól ez a telephelyhez hozzájáruló nyilatkozat. Most visszaállítjuk, újraélesztjük
ezt a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményt, így december 15-ig kötendő
megállapodással az önkormányzat a törvény szerinti jogutódlással megkapja ezt az intézményt,
illetve az intézmény kezelésében lévő kulturális javakat vagyonkezelésbe és így jogosultak leszünk
a következő évben az állami támogatás lehívására. Nagyjából ez a tényállás. Lavírozunk itt a
kiskapuk között, van rá két-három napunk, nem tudom, hogy mikor jár már le az az őrület, hogy
novemberben ontják a jogszabályokat és még decemberben mindenki ilyen kétnapos határidőkkel
komoly dolgokban dönt. Nem ide tartozik, csak jelzem, hogy december 15-ig kell megállapodnunk
a KIK-kel az általános iskoláknak a működésbe adásáról, illetve a fenntartóváltásról vagy állami
céljára történő átadásról. Most telefonált reggel a tankerületi igazgatónő, hogy tegnap este
bocsátották rendelkezésükre a megállapodás-tervezetet, tehát tulajdonképpen majd most kezdjük
el tartalommal feltölteni, ami megint egy őrületes nagyságú és tempójú munka lesz. Hogyha
december 15-ig mi le akarunk szerződni, ez azt jelenti, hogy nekem 13-ra ezt a testületre be kell
hozni, mert testületi döntést igényel és azért bele lehet gondolni, hogy annyi intézménynél leltár,
személyi állomány, az intézmény működését biztosító szerződéses állomány felülvizsgálata, tehát
most már tudom, mi ez, mert a járásnál végigjátszottuk, csak a járásnál október 15. volt a törvényi
határidő, hogy január 1-el tudjon indulni a rendszer és tulajdonképpen erre már augusztus vége –
szeptember eleje óta készülünk és sok ember itt a hivatalon belül is a munkaidejének a felében a
járással foglalkozott heteken keresztül.
Marján János: Vannak nagyobb városok, ahol nem ennyi intézmény van, hanem tízszer ennyi,
azoknak meg fogalmuk sincs róla.
dr. Szikszai Márta: Még itt nálunk tiszta is a helyzet abban a tekintetben, hogy a 3000 fő fölötti
településeknek ajánlott átvenni, tehát mi a törvénnyel összhangban vagyunk, de vannak olyan
települések, ahol ajánlott is és aki azt nyilatkozta, hogy nem veszi át, ott még ezt egy külön
vizsgálati eljárásnak vetik alá és indul majd a huzavona. Van sok olyan vidéki polgármester, nem a
mi körzetünkben, csak tudom máshonnan, akik pl. elkezdték az iskolát kiüríteni azzal, hogy jön az
állam, veszi át. Attól még a gyerek ott marad, akkor állami iskolában ne üljön padba, csak a földre?
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 960/2012. (XII. 05.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény részére telephely biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Múzeumi Szervezet (székhely:
3300 Eger, Vár u. 1.) tagintézményeként működő Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
elhelyezése céljából a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ (székhely: 3300 Eger, Kossuth

Lajos u. 9.) számára ingyenes használatba adja a Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) működésére szolgáló 5231/2 hrsz.-ú ingatlan 83,72 m2
nagyságú épületrészét a közgyűjtemény elhelyezése céljából 2012. december 13. napjától 2012.
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, és egyben a képviselő-testület felhatalmazza az
ingyenes használatba adási megállapodás aláírására Hatvan város polgármesterét.
Határidő: 2012. december 6. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.30 órakor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f.

__________________________________
Papp István
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
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