
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. 

augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 730órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
               dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Tuzáné Füzér Judit pályázati referens 
 Maksáné Benei Katalin 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. 
 
Elmondta, hogy 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 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy 4. napirendi pontként vegyék fel napirendre a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. alapításáról szóló előterjesztést. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki az általa tett módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
280/2013. (VIII.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. augusztus 29-i 
rendkívüli 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 „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésről 

             Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 

2. Előterjesztés Ifj. Zádori György beiskolázási költségeinek polgármesteri keretből történő 
támogatásáról 

 Előadó: Simon Tamás sport,-ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
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3. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

             Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
              

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
alapításáról 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

             Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 
1. napirend 
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
281/2013. (VIII.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntésről módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan 
Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca 
és környéke árvízvédelme” című pályázat megvalósítására irányuló, a DTRT Vízépítő Kft.-DYNAMIC ÚT 
Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, Kistályai u. 18.) 2012. szeptember 28-án 
kötött vállalkozási szerződést az 1. sz. melléklet tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező 
módosító okirat szerinti tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. (módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés Ifj. Zádori György beiskolázási költségeinek polgármesteri keretből történő 
támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport,-ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
282/2013. (VIII.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Ifj. Zádori György beiskolázási költségeinek polgármesteri 
keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ifj. Zádori György részére (lakcíme: 3000 Hatvan, Tabán 
út 22. 1/6.; képviseli: Zádori Györgyné törvényes képviselő, lakcíme: 3000 Hatvan, Tabán út 22. 1/6.) 
30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint összegű támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
3. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A jelenlegi rendeletünk jó, jól működik. Én nem tudom támogatni a módosítást, vagyis azt, hogy 1 év előtt 
kapjanak támogatást. Nem tudja a döntéshozó megítélni, hogy komoly-e a szervezet, jól működő lesz-e. 
Értem a kezdeményezés miértjét, hogy minél több civil szervezetet támogassunk, de nem lesz alapja a 
támogatásnak. Legyen sok civil szervezet, de ne arról legyen szó, hogy nem tudunk már mit kezdeni az erre 
szánt összeggel és szórni kezdjük a pénzt. Működjön egy évet, mutasson fel valamit. Ha azt látjuk, hogy ez 
egy komoly szervezet, értékes munkát végez, akkor a jelenlegi rendelet alapján támogassuk.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Azért egy szervezet működtetésének nem kevés az anyagi vonzata. Fordítva kellene csinálni. Az induláshoz 
támogatást adni. Egy év után pedig meg kell nézni, hogy mire jutottak. Ha életképes, jól működik, akkor 
támogatjuk. Ha látjuk, hogy hasznos a kezdeményezés, akkor már az elején nyújthatunk anyagi segítséget. 
Egy éves működés, azért az hosszú idő.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Hatvanban számtalan alapítvány, egyesület működik, van, amelyik évek óta. Volt idő, mikor egy fillért nem 
kaptak. Térítésmentesen működnek, önkéntesen, önkéntes felajánlásból. Járták a várost, a vállalkozásokat, 
bemutatták magukat. Az önkormányzatnak nem feladata támogatni a szervezeteket. A civil szervezet attól 
civil, hogy nem állami, nem önkormányzati szervezet. Vannak különböző civil alapok, állami támogatások, 
pályázzák meg. Akik óriási erőfeszítéseket tettek az elmúlt években, évtizedekben nehéz körülmények 
között, egy fillér nélkül, azokkal szemben nem szép megoldás. Bizonyítsa be a szervezet, hogy komoly, van 
jó ötlete. Egyébként nincs kétségem arról, hogy át fog menni a testületen, mert az én egy szavazatom kevés 
lesz ez ellen. 
  
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
283/2013. (VIII.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
4. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
alapításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
5 perc szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mi működtetjük a múzeumot? Erre van már megállapodás, mert ugye állami tulajdon. Honnan vesszük a 
jogot, hogy ezt mi működtethetjük?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Van erre vonatkozóan konszenzus. Azzal nem vagyok tisztában, hogy milyen megállapodás formában 
kötettett. Nyilvánvaló, hogy aki ezt előterjesztette, az ezzel tisztában van. Készülünk rá, hogy üzemeltető Kft-t 
kell létrehozni, mert a növények telepítése a Beruházó Kft. által a kastélyban megtörtént. 100 milliós 
nagyságrenddel támogatja a kormány éves szinten a működését és ahhoz, hogy ezen összeg egy része már 
szeptemberben lehívható legyen, létre kell hozni ezt az Üzemeltető Kft-t. 

 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezzel teljesen egyetértek. De a másik, hogy alapító okiratot, indító tőkét nem látok a határozati javaslatban.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Itt arról van szó, hogy ezt mindenféleképpen elő fogja teremteni a város. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem is ez a gond. Nincs benne a határozati javaslatban. Ne kelljen később ezért megint rendkívüli üléseket 
tartani, hogy nincs a forrás benne, amikor ez kötelező lenne. A testület az alapító okiratot elfogadja, de nincs 
ott a fedezet, a forrás.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
De van neki saját tőkéje. A cégnek van fedezete.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor meg azt kell odaírni. Meg kell adni, hogy honnan biztosítják a tőkét. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Akkor ezt egy módosító indítványban fogjuk megtenni. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
További kérdésem, hogy a javasolt ügyvezető, akit én egyébként nem ismerek, kicsoda? Milyen végzettségű, 
milyen munkatapasztalatokkal rendelkezik? Az ügyvezetés nem kis dolog. Egy intézményt vezetni komoly 
ismereteket igényel. Ezért kérdezem én, hogy ki ez az ember?  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Egy céget már vezet az úriember és azt jól csinálja. Az iskolai végzettségéről nem tudok semmit. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Képviselő-testületi ülésen itt lesz az ügyvezetőnek jelölt személy. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az ügyvezetőt nem tudom támogatni ismeretek hiányában. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Testületi ülésen be fognak mutatkozni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha az az elvárás, hogy az ember a legjobb tudása szerint döntsön, akkor ahhoz ismeretek kellenek. 
Felelősséggel tartozom a döntésemért, tehát a személyt nem tudom elfogadni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Rodek Antal bizottsági tag kiment az ülésteremből. Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4. 
 
Kérte, hogy szavazzanak a módosító indítványról, amely szerint megjelölésre kerül a Kft. tőkéjének pénzügyi 
fedezete. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a módosító 
indítványról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 1 tartózkodással a következő határozatot 
hozta: 
 
284/2013. (VIII.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Az előterjesztés határozati javaslata az alábbi 4. ponttal egészüljön ki: 
 
„4) A képviselő-testület a korlátolt felelősségű társaság 500.000,- Ft jegyzett tőkéjét a Hatvan város 2013. évi 
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja.” 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
285/2013. (VIII.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum működtetésére és üzemeltetési feladatainak ellátására a jelen határozat 1. 
mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság). A 
képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.  
 
A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2013. szeptember hó 1. napjától  kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra Siraky-Nagy Pétert  (szül.: Szeged, 1980. május 27., lakik: 3000 Hatvan, Kodály 
Zoltán u. 6/a., anyja neve: Siraky Szilvia) választja meg, a Társaság könyvvizsgálójának a 2013. szeptember 
hó 1. napjától 2014. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti 
Társaságot (cg. száma: 16-06-001721; adószáma: 26011543-2-16; székhelye: 5100 Jászberény, 
Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat 
ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló [anyja neve: Jáger Mária; lakik: 5100 
Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; kamarai tagsági száma: 005734]), a Társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak pedig 2013. szeptember hó 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra az 
alábbi személyeket választja meg: 
1./ Homonnai Albert (szül.: Heves, 1964. június 5., anyja neve: Balázs Ilona, lakik: 3000 Hatvan, Bem József 
utca 24.); 
2./ Kómár Mariann (szül.: Hatvan, 1972. augusztus 19., anyja neve: Szekszius Mária, lakik: 3000 Hatvan, 
Tabán út 3. 1/1.); 
3./ Fehér Józsefné sz. Szeliczky Csilla (szül.: Hatvan, 1963.09.25. anyja neve: Ádám Éva, lakik: Hatvan, 
Kisfaludy út 12/A.); 
 
A képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját bruttó 50.000,- Ft/hó összegben, a könyvvizsgáló díjazását 
bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, a  felügyelőbizottság tagjai pedig díjazásban nem részesülnek. 
 
Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, melyre a képviselő-testület jelen 
határozat 2. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az ügyvezetővel a megbízási szerződést 
aláírja. 
2)Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az 
alábbiak:  
cégneve:  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
jegyzett tőke:  500.000,- Ft készpénz 
ügyvezető: Siraky-Nagy Péter (szül.: Szeged, 1980. május 27., an.: Siraky Szilvia, lakik: 3000 Hatvan, 
Kodály Zoltán u. 6/a.) 
Főtevékenység:  81.10 Építményüzemeltetés 
Egyéb tevékenységek:  56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
    56.21 Rendezvényi étkeztetés 
    56.29 Egyéb vendéglátás 
    56.30 Italszolgáltatás 
81.21 Általános épülettakarítás 
    81.22. Egyéb épület-, ipari takarítás 
    81.29 Egyéb takarítás 
    81.30 Zöldterület-kezelés 
    82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
    82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
    82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás   
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos 
valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban 
teljes jogkörrel képviselje. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 28. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagja Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
   


