
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. július 26-án a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
           Papp István bizottsági elnök helyettes 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
     
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
              Zsilyák Krisztina          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. 
 
Megkérdezte, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokhoz képest van-e valakinek 
más javaslata? 
 
Mivel a napirendre vonatkozóan javaslat nem hangzott el, így a bizottság elnöke kérte, hogy aki a 
napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
241/2011. (VII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. július 
26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. alapításáról 
 
  Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
  Előadó: dr. Veres András 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. alapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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Dr. Szikszai Márta jegyző 
Elég furcsa, hogy pár napon belül 2 rendkívüli ülés is van ugyanabban az ügyben. Kicsit úgy tűnhet, 
hogy nem tudjuk mit csinálunk, vagy hányadán állunk ezzel a témával. Csütörtökön még úgy volt, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata a Magyar Nemzeti Múzeummal, és a Magyar 
Természettudományi Múzeummal közösen hozza létre ezt a beruházó céget, azonban pénteken 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Múzeumok időben nem tudják a fenntartói tulajdonosi hozzájárulást 
megkapni, ott nehézkesebben megy a döntés. Ezért született az a döntés, hogy terjesszük a 
képviselő-testület elé azt, hogy az önkormányzat egyedül, kizárólagos tulajdonosként létrehozza ezt 
a céget. Utána, hogy ha a múzeumok is a tervezői és szakértői munkát el tudják végezni, majd 
bevásárolják magukat ebbe a beruházó Kft.-be. A csütörtökön elfogadott határozat nem volt 
alkalmas arra, hogy az önkormányzat egymaga céget alapítson, ezért vált szükségessé ennek a 
rendkívüli ülésnek a megtartása. 
 
Dr. Veres András 
Egyeztettünk a kormányhivatallal és a cégbírósággal, és nem egyértelmű a gyakorlat. Másképpen 
rendelkezik a törvény akkor ha egy személyes, illetve ha több személyes cégről van szó. A 
csütörtöki előterjesztésben még abban a hiszemben voltunk, hogy több személyes cég. Ennek 
tekintetében vezető tisztségviselő lehet a bírói gyakorlat szerint akár az alpolgármester úr is. De 
most változott pár nap alatt, és az egy személyes cégnél kizárt, ezért kellett egy megfelelő 
cégvezetőt találni. Aki sajnos nem tud a testületi és bizottsági ülésen részt venni, de annyit mondok 
róla, hogy közgazdász végzettségű pénzügyi szakember, aki 20-25 éves ilyen tapasztalattal 
rendelkezik. Korábban főkönyvelő is volt, most pedig a cukorgyárnak a logisztikai igazgatója. 
Szeptember végével teljes munkaidővel fog dolgozni az önkormányzat cégénél, és ő alkalmas a 
feladatra, szakmailag is megfelel. Jó választásnak tűnik. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A felügyelő bizottság tagjai? 
 
Dr. Veres András  
A felügyelő bizottsági tagoknál fő szempont  a szaktudás. Tapasztalatokkal rendelkeznek. A Pádár 
Sándor nem a hivatalban dolgozó személy. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
242/2011. (VII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. 
alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottsági az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Vadászati 

Múzeum létrehozása és a hatvani Grassalkovich kastély rekonstrukciójának megvalósítása 
érdekében a jelen határozat 1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a 
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továbbiakban: nonprofit kft.). A képviselő-testület az alapító okirat tartalmát megismerve azt 
feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.  

 
A képviselő-testület a nonprofit kft. ügyvezetőjének 2011. július 26. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra Nagy Ferencet (sz.: Hatvan, 1967.07.16., anyja neve: Szabó Margit, 
lakik: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/B.) választja meg, a nonprofit kft. könyvvizsgálójának 
a bejegyzés napjától 2013. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, az X-Audit 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-028505; adószáma: 
14391769-3-10; székhelye: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.; képviseli: Molnár László 
ügyvezető; MKVK: 002614, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Molnár László [anyja 
neve: Zele Mária; lakik: 3390 Füzesabony, Szentkorona u. 9.; kamarai tagsági száma: 000073]), 
a felügyelő bizottsági tagjainak pedig 2011. július 26. napjától 2013. október 28. napjáig tartó 
határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
 
1./ Pádár Sándor (lakik: 3015 Csány, Tinódi u. 25.; an:  Lengyel Margit); 
2./ Kurucz Anikó  (lakik: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 5. 3/11., an: Antal Csilla); 
3./ Szabó Ottó (lakik: 1073 Budapest, Erzsébet körút 28. 2/2.; an: Rádóczi Mária) 
 
A képviselő-testület az ügyvezető havi megbízási díját bruttó 50.000,- Ft/hó összegben, a 
könyvvizsgáló éves díjazását bruttó 300.000,- Ft/év összegben állapítja meg, a felügyelő 
bizottság tagjai pedig díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület az ügyvezetőt megbízási jogviszony keretében kívánja alkalmazni, melyre 
jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. képviseletében az 
ügyvezetővel a megbízási szerződést aláírja. 
 

2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Magyar Vadászati 
Múzeum Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:  
- cégneve:  Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 

Felelősségű Társaság 
- székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
- jegyzett tőke:  1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint készpénz 
- ügyvezető: Nagy Ferenc (sz.: Hatvan, 1967.07.16., anyja neve: Szabó Margit) 

3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/B.  
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége:   
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei:  
 
41.10 Épületépítési projekt szervezése 
70.10 Üzletvezetés 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
82.99 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
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A fenti közhasznú tevékenységek besorolása az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 1./ pontja szerint 
 

3. tudományos tevékenység, kutatás 
6. kulturális örökség megóvása 
7. műemlékvédelem 
8. természetvédelem és állatvédelem 

 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
 
64.20 Vagyonkezelés 
68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlankezelés 
77.32  Építőipari gép kölcsönzése 
77.39  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
 

3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társaság alapításához 1.000.000,-Ft azaz 
Egymillió forint összegű jegyzett tőkét biztosít, melynek pénzügyi fedezete az adóbírság 
többletbevétele. 

 

4) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
létrehozandó nonprofit kft. székhelye az önkormányzat székhelyével azonos 3000 Hatvan 
Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan legyen. 

 

5) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza 
Szabó Zsoltot, Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata 
nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje. 

 
H a t á r i d ő  : 2011. augusztus 26. (okiratok, cégiratok Cégbírósághoz történő 

benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
243/2011. (VII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. 
alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. létrehozását és cégbírósági bejegyzését követően 
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felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a tulajdonos képviselőjét arra, hogy a 
társaságban üzletrész átruházási szerződések megkötése érdekében tárgyalásokat 
kezdeményezzen a Magyar Nemzeti Múzeummal, valamint a Magyar Természettudományi 
Múzeummal, továbbá egyeztessen az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság, mint 
egyszemélyes társaság többszemélyes társasággá történő módosítása során Hatvan Város 
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, a cég változás bejegyzési eljárásban szükséges 
valamennyi okiratot az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja. A képviselő-testület 
felkéri Hatvan város polgármesterét arra, hogy az üzletrész átruházási szerződéseket és a 
cégadat változási eljárásban aláírásra kerülő egyéb okiratokat az aláírást megelőzően terjessze a 
képviselő-testület elé.” 

 
H a t á r i d ő  : értelem szerint 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


