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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága és a Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. június 30-án 9 
óra 15 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében 
tartott nyílt, rendkívüli, együttes üléséről 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság r észéről jelen vannak:   
Papp István  bizottsági elnök 
Köves Gábor Nándorné  bizottsági elnökhelyettes 
Marján János     bizottsági tag  
Bagi Miklós    bizottsági tag (igazoltan marad távol) 
Palik Józsefné    bizottsági tag (igazoltan marad távol) 
 
 
Kondek Zsolt     képviselő, állandó meghívott  
 

Jogi és Ellen őrzési Bizottság részér ől jelen vannak:   
Nádas Sándor  bizottsági elnök 
Papp István    bizottsági elnökhelyettes 
Rodek Antal     bizottsági tag  
Kovács Gábor Istvánné  bizottsági tag (igazoltan marad távol) 
Basa Zoltán    bizottsági tag (igazoltan marad távol) 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
Horváth Richárd    polgármester 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
dr. Veres András   ügyvéd 
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését megnyitotta, köszöntötte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság három tagjának részvételével az ülés 
határozatképes.  

 
Papp István bizottsági elnök 
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 Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, 
hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és mivel az ülés napirendjével kapcsolatosan kérés, hozzászólás 
nem volt szavazásra bocsátotta azt. 

 
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
657/2015. (VI. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. június 30-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

 
1. Előterjesztés a főépítészi feladatok ellátásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 

visszahívásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   

Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke          
 
                                                              

1. napirendi pont 
Előterjesztés a f őépítészi feladatok ellátásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István elnök 
Elhangzott, hogy miről van szó. 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
658/2015. (VI. 30.) pénzügyi, gazdasági és városfej lesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Philipp Frigyessel, a főépítészi tevékenység 
ellátására megkötött megbízási szerződést – 30 napos felmondási idő közbeiktatásával – 2015. 
július 30. napi hatállyal felmondja, továbbá ezen időpontig mentesíti a munkavégzés alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést 
megszüntető okirat aláírására. 
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Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
659/2015. (VI. 30.) pénzügyi, gazdasági és városfej lesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a főépítészi feladatok 
ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 1-jétől határozatlan időtartamra 
Szabó János Gyulát (lakik: 1084 Budapest, Víg u. 11-13.) bízza meg a főépítészi feladatok 
ellátásával és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés megkötésére.   
 
Határid ő: 2015. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 

2. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezet őjének 
visszahívásáról és új ügyvezet őjének a megválasztásáról   

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István elnök 
Szintén elhangzott az indoklás. 
 
Papp István elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
660/2015. (VI. 30.) pénzügyi, gazdasági és városfej lesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
Földesi Gyula (anyja neve: Tóth Éva Erika) 1205 Budapest, Rákóczi utca 120. szám alatti lakost 
2015. június 30. napjával visszahívja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a 
munkáltatói jogok gyakorlására kijelölt személyt, hogy Földesi Gyula munkaviszonyának 
megszüntetéséhez kapcsolódó okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. június. 30. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
   
661/2015. (VI. 30.) pénzügyi, gazdasági és városfej lesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 
3:112. § (1) bekezdésének alapján a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, 
ügyvezetőjének 2015. július 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Bagyinszki Gyula (anyja 
neve: Szeles Erzsébet) 3104 Salgótarján, Makarenkó út 16. szám alatti lakost. Az ügyvezető 
munkaviszony keretében látja el tevékenységét bruttó 400.000,- Ft/hó, azaz Négyszázezer 
forint/hó munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező 
munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
662/2015. (VI. 30.) pénzügyi, gazdasági és városfej lesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
Társaság alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat tervezet 
rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító 
okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2015. június 30. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
   
 
Papp István elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt, rendkívüli ülését 9 óra 23 perckor 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 

 PAPP ISTVÁN KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnök városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes          


