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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottságának, valamint a Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 
5-én a Polgármesteri Hivatalban együttes 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 a Jogi és Ellenőrzési Bizottság részéről 

 Nádas Sándor a bizottság elnöke 

 Papp István a bizottság elnöke-helyettese 

 Kovács Gábor Istvánné a bizottság tagja (késve érkezett) 

 Rodek Antal a bizottság tagja 
 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja (késve érkezett) 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 dr. Paronai Richárd irodavezető. Jegyzői Iroda 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 Meghívottak: 
 

 Ferencz Beatrix igazgató, Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár 

 Lestyán Balázs képviselő 
 
Nádas Sándor megállapította, hogy a Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagjai közül 3 fő jelen van, így a 
bizottság határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek 
elfogadását. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2012. (III. 5.) számú jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a 
2012. március 5-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
nyílt ülés: 
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1./ Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 

Szakkönyvtár alapító okiratának, valamint szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 
 
1. napirend: Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi 
Szakkönyvtár alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
Előadó: Kovács János irodavezető 
 
(Kovács Gábor Istvánné megérkezett az ülésre. A Jogi és Ellenőrzési Bizottság jelenlévő tagjainak száma 

4 fő. Csuvikovszky Lajos megérkezett az ülésre. Az Oktatási, Művelődési Sport és Ifjúsági Bizottság 

jelenlévő tagjainak száma 4 fő.) 

 

Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 

A Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár 2012. február 1. 
napján került megalapításra. Az intézmény székhelyeként a 3000 Hatvan, Kossuth tér 11 
szám alatti épület lett megjelölve. Az eltelt időszakban az épület kapcsán eddig nem 
ismert működést lehetetlenné tevő műszaki problémák merültek fel, ugyanakkor az Ady 
Endre Könyvtár 3. szintje jelenleg részben kihasználatlan. Így indokolt a két intézmény 
egy épületben való elhelyezése. A könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztésére időközben 
kiírt TIOP-1.2.3/11/1 számú pályázat kapcsán átgondolásra került az intézmény 
feladatköre, így az eddig megjelölt szakkönyvtári besorolást nyilvános, városi 
közkönyvtárrá célszerű változtatni, amely módosítás az intézmény nevében is megjelenik. 
Mindezek alapján szükségessé vált az intézmény alapító okiratának, valamint a szervezeti 
és működési szabályzatának módosítása. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 1. határozati javaslatról. 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
határozatot hozta: 
 

71/2012. (III. 5.) számú jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár 
alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
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Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Vadászati és 
Természettudományi Szakkönyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 747/2011. (XII. 
15.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. március 6. napi 
hatálybalépés mellett az alábbiak szerint módosítja: 
1. Az alapító okirat I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„I. Általános rendelkezések 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja felhatalmazása, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) és (5) bekezdéseinek előírásai értelmében, valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 
1. Az intézmény neve, székhelye: 
Széchenyi Zsigmond Könyvtár  
3000 Hatvan, Kossuth tér 3. 
 
2. A költségvetési szerv fajtája: 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
3. Intézmény gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
 
4. Az intézmény irányító, fenntartó szerve: 
Hatvan Város Önkormányzata 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
5. Az intézmény felügyeletét ellátó szerv (kivéve a szakmai felügyeletet): 
Hatvan Város Önkormányzata 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
6. Az intézmény jogállása: 
Önálló jogi személy 
 
8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 53. §, 54. §, az 55. §, 64. §, valamint 65. § bekezdései alapján 
nyilvános városi közkönyvtár, amely tudományos tevékenységet is végez.” 
 
2. Az alapító okirat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„II. A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenysége: 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 
91012 Könyvtári tevékenység  
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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910122 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 
Könyvtári szolgáltatások 
9105 Közművelődési tevékenységek 
910501  
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502  
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
 
 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 
 

3. Az alapító okirat V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely): 

3000 Hatvan, Kossuth tér 3. Hrsz.: 3012 - az ingatlan területe: 1598 m2 

- a beépített hasznos alapterület: 1716 m2 A Széchenyi Zsigmond Könyvtár által ebből 
használt épületrésze 376 m2  
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata 
 
Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületét illeti meg. Az intézmény által használt alapterületen elhelyezett ingóságok 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képezik.” 
 

4. Az alapító okirat IX. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„IX. Záró rendelkezések: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 747/2011. (XII. 15.) sz. határozatával 
jóváhagyott, a …../2012. (III. 5. ) sz. képviselő-testületi határozattal módosított alapító 
okirat 2012. március 6. napjától hatályos.  
Az alapító okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.” 
 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határidő: 2012. március 6. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 2. határozati javaslatról. 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal nem szavazat és tartózkodás nélkül az 
határozatot hozta: 
 

72/2012. (III. 5.) számú jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Vadászati és Természettudományi Szakkönyvtár 
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alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) jelen határozat mellékletét képező 
szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határidő: 2012. március 6. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti iroda útján 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd 8:10 órakor befejezettnek 
nyilvánította nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 ...................................... ....................................  
 Bitter Bettina  Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


