
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. 

november 13-án a Városháza emeleti ovális termében 900órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
               dr. Szikszai Márta jegyző 
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Maksáné Benei Katalin  jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 4 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 
Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp 
István bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
353/2013. (XI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. november 13-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 hatvani 2711 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról 

  Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási-és kezelési osztályvezető 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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N a p i r e n d: 
Z á r t ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. által kezdeményezett peres eljárásban jogorvoslati jog 
érvényesítése tárgyában 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2711 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez a terület az úgynevezett fiúkollégium épülete, ami területileg kapcsolódik a múzeumhoz. Olyan mértékű 
kiállítási anyag érkezik, hogy szükséges még kiállító tereket létrehozni. A kollégium épületének jelenleg 
nincs funkciója, kihasználatlan. Műszaki átalakításokkal létre lehetne hozni kiállító tereket, illetve egy 
vendéglátóipariegységet, éttermet és a hozzátartozó konyhát kialakítani. Célszerű az épületet a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft.-nek vagyonkezelésbe adni, hiszen a 
kastély beruházást is ők csinálják. Ők kompletten, műszakilag összehangolva meg tudják valósítani a 
felújítást erről szól az előterjesztés. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
354/2013. (XI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2711 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és Hatvan Város Önkormányzata között 
megkötésre kerülő, a hatvani 2711 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelés beadásáról szóló, jelen határozat 
mellékletét képező vagyonkezelési szerződést, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződés aláírására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az okiratok földhivatali 
benyújtásáról. 
 
Határid ő: 2013. november 18. (aláírásra és földhivatalhoz történő benyújtásra) 
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 nyílt ülését befejezettnek nyilvánította. 
Zárt ülést rendelt el. 
 



 

  

3 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnök-helyettese Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
   


