
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. november 29-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Mikó János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Lestyán Balázs tag, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Kovács Éva ügyvéd
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- 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 3  fő  van  jelen), 
megnyitotta az ülést. Ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a 2711 hrsz.-
ú ingatlan 3/972-ed tulajdoni  hányadának elfogadásáról  szóló előterjesztést,  mellyel  a bizottság 
tagjai egyhangúlag egyetértettek.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   951  /2012.     (XI.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2012.  november 29-i rendkívüli ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

2. Előterjesztés a 2711 hrsz.-ú ingatlan 3/972-ed tulajdoni hányadának elfogadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2012. november 29. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről 

dr. Kovács Éva: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 13-i ülésén akként 
döntött, hogy létrehozza a Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot. A cél az, hogy a jövőben majd ez a társaság 
lássa  el  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtését,  szállítását  és  ártalmatlanítását.  A cégbejegyzés 
jelenleg a cégbíróságon, az egri törvényszéken folyamatban van, a társaság jegyzett tőkéje 10 MFt, 
egyedüli tulajdonos, alapító Hatvan Város Önkormányzata. Jelenleg a települési szilárd hulladék 
gyűjtését,  szállítását  és  ártalmatlanítását  Hatvan  város  területén  a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. látja el, ugyanez a gazdasági társaság látja el egyébként Horton, Heréden, 
Kerekharaszton és Ecséd községekben is közszolgáltatási szerződés keretében ezt a tevékenységet. 
Ezen előzményeket követően döntött a képviselő-testület az új Kft. megalapítása mellett, tekintettel 
arra is, hogy több környező település jelezte, hogy náluk sem megoldott a települési szilárd hulladék 
gyűjtése,  szállítása  és  ártalmatlanítása.  Több  település  önkormányzatának  polgármestere 
kezdeményezte, hogy ebben az új Kft.-ben üzletrészt kíván vásárolni. Ez azért lenne célszerű, mert 
amennyiben a környező települések önkormányzatai az új Kft.-ben üzletrésszel rendelkeznének, ez 
az új Kft. közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül lenne jogosult ellátni ezt a tevékenységet, tehát a 
települési  szilárd  hulladék  gyűjtését,  szállítását  és  ártalmatlanítását  közszolgáltatás  keretében. 
Fentiekre  tekintettel  szükséges  határozatot  hozni  abban  a  kérdésben,  hogy  Hatvan  Város 
Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a  jelenleg  egyszemélyes 
korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőke emelés folytán többszemélyessé váljon akként, hogy a 
felemelt jegyzett tőkét a tagok befizetik a társaság elkülönített bankszámlájára. Ez azt jelenti, hogy 
Hatvan Város Önkormányzata a jelenleg 10 MFt-os tőkével rendelkező Kft.-ben a jegyzett tőkét 
megemeli 8.500.000,- Ft-tal, így a környező települések, kivéve Jászfényszarut, 100.000,- Ft összeg 
erejéig szereznének üzletrészt a Kft.-ben, tehát minden településnek 100.000,- Ft értékű üzletrésze 
lenne, kivéve Jászfényszarut. Jászfényszarunak 7.400.000,- Ft, de ez is kevesebb, mint Hatvannál a 
10 MFt-os, mert  Hatvannak maradna a 10 MFt-os és 100.000,- Ft üzletrésszel jelölné a Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást is. Fentiekre tekintettel van három határozati 
javaslatunk. Az első határozati javaslat, hogy Hatvan Város Önkormányzata, mint a Kft. alapítója 
elhatározza a jegyzett tőkének 8.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését akként, 
hogy a felemelt üzletrészekre vonatkozóan a tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítója, 
tehát Hatvan Város Önkormányzata 100.000,- Ft összeg erejéig Apc, Boldog, Csány, Heréd, Hort, 
Kerekharaszt,  Nagykökényes,  Petőfibánya,  Rózsaszentmárton,  Zagyvaszántó  Község 
Önkormányzatát,  7.400.000,- Ft összeg erejéig Jászfényszaru Város Önkormányzatát és szintén 
100.000,-  Ft  összeg erejéig  a  Heves  Megyei  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulást  jelöli. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kft. alapítója elhatározza a jegyzett tőke 
8.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, amely készpénz befizetéssel történjen, 
tehát nem apporttal. A társaság alapítója a törzsbetétet hiánytalanul a rendelkezésére bocsátotta a 
társaságnak,  tehát  a  10 MFt-ot,  ezért  a  jegyzett  tőke emelésnek  jogszabályi  akadálya nincs.  A 
második határozati javaslatban Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság 
alapítója  nyilatkozza,  hogy  az  új  törzsbetétek  vonatkozásában  elsőbbségi  jogát  nem  kívánja 
gyakorolni, mert a felemelt törzstőke vonatkozásában Hatvannak elsőbbsége lenne. Apc, Boldog, 
Csány, Heréd, Hort, Jászfényszaru, Kerekharaszt, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás külön testületi határozat, illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák majd, hogy a társaság 
tagjai kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fentiekben részletezett arányban meg akarják szerezni. 
Fentieken túlmenően külön testületi határozat, illetve nyilatkozat keretében vállalják az új tagok, 
hogy a Kft. társasági szerződését megismerték és a megszerzett üzletrész vonatkozásában magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el. Ezen kívül majd nyilatkoznak arról is, hogy készpénz befizetéssel 
kívánják  fedezni  a  felemelt  törzstőkét  és  vállalják,  hogy  az  alapítói  határozat  meghozatalától 
számított 20 naptári napon belül átutalás útján megfizetik. A törzstőke emelés folytán Apc község, 



Boldog község,  Csány község,  Heréd község,  Hort  község,  Jászfényszaru  város,  Kerekharaszt, 
Nagykökényes község, Petőfibánya község, Rózsaszentmárton község, Zagyvaszántó község és a 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Kft. tagjaivá válnak, így külön okirat 
keretében  nyilatkoznak  majd  a  társasági  szerződés  megismeréséről,  illetve,  hogy  annak 
rendelkezéseit kötelezőnek ismerik el. A tőkeemelés folytán pedig a társaság jegyzett tőkéje 10 MFt 
összeg helyett 18.500.000,- Ft összeg lesz. A harmadik határozati javaslatunk, hogy a képviselő-
testület, mint a Kft. alapítója felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződést módosító okirat, a 
változásokkal  egybefoglalt  okirat,  valamint  a  jegyzett  tőke  emelés  következtében  szükséges 
cégbírósági  változásbejegyzési  eljárásban  szükséges okiratok  aláírására.  Ha  ezt  a  döntést  a 
képviselő-testület meghozta, illetve a környező települések önkormányzatai is meghozták, akkor 
fog  összeülni  a  Kft.-nek  a  taggyűlése,  mert  a  Kft.  többszemélyes  lesz  és  akkor  fognak  még 
esetlegesen egyéb döntéseket is meghozni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     952/2012.     (XI.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
jegyzett  tőkéjének  emeléséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 10.000.000,-Ft, azaz 
Tízmillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkezik, üzletrésze 
mellékszolgáltatásra nem kötelezi. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója elhatározza a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 8.500.000,-Ft,     azaz     Nyolcmillió-ötszázezer     forint   
pénzbeli     hozzájárulással     történő     felemelését     az     alábbiak     szerint  :

A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság alapítója:

Apc Község Önkormányzatát – képviseli: Dr. Bulcsu Elemér polgármester, székhelye: 3032 Apc, 
Erzsébet tér 1.; – jelöli 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig, 

Boldog Község Önkormányzatát – képviseli: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester, székhelye: 
3016 Boldog, Kossuth u. 8.; –  jelöli 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig

Csány Község Önkormányzatát – képviseli: Medve István polgármester, székhelye: 3015 Csány, 
Kossuth u. 2.; – jelöli 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig

Heréd Község Önkormányzatát – képviseli: Kómár József polgármester, székhelye: 3011 Heréd, 
Rákóczi u. 39.; – jelöli 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig

Hort Község Önkormányzatát –  képviseli: Kerek Oszkár polgármester, székhelye: 3014 Hort, 
Szabadság tér 40.; – jelöli 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig

Jászfényszaru Város Önkormányzatát –  képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, 
székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; –  jelöli     7.400.000,-Ft, azaz Hétmillió-négyszáz-
ezer forint összeg erejéig

Kerekharaszt Község Önkormányzatát – képviseli: Szabó Ádám polgármester, székhelye: 3009 
Kerekharaszt, Bimbó u. 2.; –  jelöli     100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig



Nagykökényes Község Önkormányzatát –  képviseli: Gáspár Tamás polgármester, székhelye: 
3012 Nagykökényes, Szabadság u. 37.; –  jelöli     100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig

Petőfibánya Község Önkormányzatát – képviseli: Juhászné Barkóczy Éva polgármester, székhe-
lye: 3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.; –  jelöli 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig

Rózsaszentmárton Község Önkormányzatát – képviseli: Sipos Jánosné polgármester, székhelye: 
3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 1.; – jelöli     100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig

Zagyvaszántó Község Önkormányzatát – képviseli: Fekete László polgármester, székhelye: 3031 
Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.; – jelöli     100.000,-Ft. azaz Egyszázezer forint összeg erejéig és 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást – székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., 
KÜJ: 101431631, képviseli: Habis László elnök – jelöli     100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg 
erejéig.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója elhatározza a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 8.500.000,-     Ft     pénzbeli     hozzájárulással     történő   
felemelését, mely készpénz befizetésével történik.  

A     társaság     alapítója     törzsbetétjét     hiánytalanul     a     társaság     rendelkezésére     bocsátotta,     így     a   
törzstőke     emelés     törvényi     feltétele     megvalósult.  

Határidő: 2012. december 29. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     953/2012.     (XI.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
jegyzett  tőkéjének  emeléséről  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 alapítója nyilatkozza, 
hogy az új törzsbetétek vonatkozásában elsőbbségi jogát nem kívánja gyakorolni.

Apc Község Önkormányzata – képviseli: Dr. Bulcsu Elemér polgármester, székhelye: 3032 Apc, 
Erzsébet tér 1.; 

Boldog Község Önkormányzata - képviseli: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester, székhelye: 
3016 Boldog, Kossuth u. 8.; 

Csány Község Önkormányzata - képviseli: Medve István polgármester, székhelye: 3015 Csány, 
Kossuth u. 2.; 

Heréd Község Önkormányzata - képviseli: Kómár József polgármester, székhelye: 3011 Heréd, 
Rákóczi u. 39.; 

Hort Község Önkormányzata - képviseli: Kerek Oszkár polgármester, székhelye: 3014 Hort, Sza-
badság tér 40.; 



Jászfényszaru Város Önkormányzata - képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, szék-
helye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; 

Kerekharaszt Község Önkormányzata - képviseli: Szabó Ádám polgármester, székhelye: 3009 
Kerekharaszt, Bimbó u. 2.; 

Nagykökényes Község Önkormányzata - képviseli: Gáspár Tamás polgármester, székhelye: 3012 
Nagykökényes, Szabadság u. 37.; 

Petőfibánya Község Önkormányzata - képviseli: Juhászné Barkóczy Éva polgármester, székhe-
lye: 3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.; -

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata - képviseli: Sipos Jánosné polgármester, székhelye: 
3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 1.; 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata - képviseli: Fekete László polgármester, székhelye: 3031 
Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.; 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., 
KÜJ: 101431631, képviseli: Habis László elnök - 

külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák,     hogy     a     társaságnak     tagjai   
kívánnak     lenni     és     az     új     törzsbetétet     a     fentiekben     részletezett     arányban     meg     akarják     szerezni.  

Fentieken     túlmenően     külön     testületi     határozat     illetve     nyilatkozat     keretében     nyilatkoznak,   
hogy     Hatvan     és     Térsége     Hulladékgazdálkodási     és     Környezetvédelmi     Nonprofit     Közhasznú   
Korlátolt     Felelősségű     Társaság     társasági     szerződését     megismerték,     azt     a     megszerzett     üzletrész   
vonatkozásában     magukra     nézve     kötelezőnek     ismerik     el.  

Fenti Önkormányzatok és a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás külön 
testületi határozat, illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a felemelt törzstőkét készpénz 
befizetéssel     kívánják     fedezni,   vállalják, hogy az a –  fent meghatározottak szerint –  a cég 
bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat napjától számított 20 naptári napon belül 
átutalás útján befizetik.

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója akként dönt, 
hogy hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzatok és Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás – fent meghatározott összegű – készpénz rendelkezésre bocsátásával 
fedezzék a cég felemelt törzstőkéjét.

A törzstőke emelés folytán 

Apc Község Önkormányzata – képviseli: Dr. Bulcsu Elemér polgármester, székhelye: 3032 Apc, 
Erzsébet tér 1.; 

Boldog Község Önkormányzata- képviseli: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester, székhelye: 
3016 Boldog, Kossuth u. 8.; 

Csány Község Önkormányzata - képviseli: Medve István polgármester, székhelye: 3015 Csány, 
Kossuth u. 2.; 

Heréd Község Önkormányzata - képviseli: Kómár József polgármester, székhelye: 3011 Heréd, 
Rákóczi u. 39.; 



Hort Község Önkormányzata - képviseli: Kerek Oszkár polgármester, székhelye: 3014 Hort, Sza-
badság tér 40.; 

Jászfényszaru Város Önkormányzata - képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, szék-
helye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; 

Kerekharaszt Község Önkormányzata - képviseli: Szabó Ádám polgármester, székhelye: 3009 
Kerekharaszt, Bimbó u. 2.; 

Nagykökényes Község Önkormányzata - képviseli: Gáspár Tamás polgármester, székhelye: 3012 
Nagykökényes, Szabadság u. 37.; 

Petőfibánya Község Önkormányzata - képviseli: Juhászné Barkóczy Éva polgármester, székhe-
lye: 3023 Petőfibánya, Bánya u. 3.; -

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata - képviseli: Sipos Jánosné polgármester, székhelye: 
3033 Rózsaszentmárton, Kossuth u. 1.; 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata - képviseli: Fekete László polgármester, székhelye: 3031 
Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.; 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., 
KÜJ: 101431631, képviseli: Habis László elnök 

a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagjaivá válnak és külön okirat keretében nyilatkozzák, hogy a társaság 
társasági szerződését teljeskörűen megismerték és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el.

A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összegű 
törzstőkéje     18.500.000-Ft,     azaz     Tizennyolcmillió-ötszázezer     forint     összeg     lesz.  

Határidő: 2012. december 29. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     954/2012.     (XI.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
jegyzett  tőkéjének  emeléséről  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 Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat, a változásokkal 
egybefoglalt társasági szerződés aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szüksé-
ges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására. 

Határidő: 2012. december 29. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere 



2./ napirendi pont
Előterjesztés a 2711 hrsz.-ú ingatlan 3/972-ed tulajdoni hányadának elfogadásáról

Papp István: A  Thurzó  utcában  van  egy  ingatlan,  a  Bio-Pannónia  Kft.-nek  van  ebben 
résztulajdona,  amelyre  23.704,-  Ft  összegű  vételi  ajánlatot  tettünk.  A  Bio-Pannónia  Kft.  azt 
nyilatkozta,  hogy  ezt  nekünk  ajándékozza  és  az  ajándékozási  szerződés  megkötésére 
felhatalmazzuk a polgármestert. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     955/2012.     (XI.   29  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2711 hrsz.-ú ingatlan 3/972-ed 
tulajdoni hányadának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bio-Pannónia Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2., adószáma: 10983102-2-10) által ajándékba adott hatvani 2711 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű, 743 
m2 területű ingatlanban meglévő 3/972 tulajdoni hányadú tulajdonát ajándékul elfogadja.
A képvisel-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ajándékozási szerződés 
megkötésére az önkormányzat nevében.

Határidő: 2012. december 15. (ajándékozási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.45 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


