
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. december 

11-én a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
  Basa Zoltán bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 Horváth Richárd polgármester 
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 Vörös József  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  

Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
 Siraky-Nagy Péter 
 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 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné 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: 
 
366/2014. (XII.11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. december 11-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 Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között a hatvani 
2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről 

 
2. Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 
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3. Előterjesztés hulladékügyi biztos kijelöléséről 
 
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról 
Előadó az 1-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
5. Előterjesztés közfeladatok ellátására költségvetési szerv megalapításáról 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár 
és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 

 
7. Előterjesztés Boldog Község Önkormányzatától történő területrész átvételéről 

Előadó a 6-7. napirendi pontig: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előterjesztő az 1-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között a hatvani 
2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Most kötöttünk szerződést a szövetkezettel. Visszaadjuk a területet a MÁV-nak? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem adjuk vissza a MÁV-nak. Lesznek még ehhez kapcsolódó előterjesztések. Itt arról van szó, hogy az 
önkormányzat fogja végezni a mezőgazdasági tevékenységet, tehát nem adja albérletbe a Szociális 
Szövetkezetnek. Ez kapcsolódik a közmunkaprogramhoz. A tevékenységet közfoglalkoztatottak látják el, a 
szövetkezet pedig a munkafolyamat koordinálását végzi. 
 
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 
határozatot hozta: 
 
367/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális 
Szövetkezet között a hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés 
megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint bérbeadó és a Hatvani Szociális 
Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) mint bérlő között 2014. január 30. 
napján a hatvani 2600/5 hrsz. alatti szántó művelésű ingatlanra, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti 
ingatlanból 3 ha 5797 m2 nagyságú szántú művelési ágú ingatlanrész használatára vonatkozó bérleti 
szerződést közös megegyezéssel 2014. december 31. napjával megszünteti. 
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződést megszüntető okirat aláírására. 
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Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére tagi kölcsön nyújtásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
368/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja 2014. december 31. napjáig 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint 
összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség finanszírozása céljából a jelen határozat 
mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2014. december 31. napja. 
A képviselő-testület a tagi kölcsön pénzügyi fedezetét a többlet adóbevétel terhére biztosítja. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés hulladékügyi biztos kijelöléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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 
határozatot hozta: 
 
369/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hulladékügyi biztos kijelöléséről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi 
tulajdonosa – figyelemmel a Kft. 2014. december 10. napján megtartott taggyűlésen hozott döntésére – külön 
megbízási szerződésben meghatározott feltételek szerint hulladékügyi biztost nevez ki a társaság gazdasági 
tevékenységének ellenőrzése, az ügyvezetés számára gazdasági és humánügyi tanácsadás folytatása és a 
társaság, valamint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti 
folyamatos kapcsolattartás és tevékenység összehangolása és hatékonyabbá tétele érdekében. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére, azzal, hogy azt utólagos jóváhagyás érdekében a soron következő testületi ülés elé terjessze be. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (a megbízási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
4. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Tájékoztatást kérnénk. 
 
Horváth Richárd polgármester 
Létrehozunk egy új költségvetési szervet, melynek vezetésére Vörös Józsefet kértük fel. A Kft.-nél való 
lemondása miatt pedig Siraky-Nagy Péter fogja felváltani őt. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezném Siraky úrat, hogy az első ügyvezetői kinevezésekor szó volt egy iskoláról, amit el fog 
végezni. Hogy áll most a tanulmánya?  
 
Siraky-Nagy Péter 
Folyamatban van.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mikorra várható a befejezése? 
 
Siraky-Nagy Péter 
Sikeresen befejeztem minden vizsgát, már csak a szakdolgozatom hiányzik. A vezetői feladataim ellátása 
miatt egy kis halasztást kértem.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
370/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
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Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján Vörös József 3000 Hatvan, Kosztolányi u. 20. szám alatti lakos ügyvezetői 
tisztségéről történő lemondását 2014. december 31. napjával elfogadja.  

 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
371/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § 
(1) bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal 
megválasztja Siraky-Nagy Péter (anyja neve: Siraky Szilvia, született: Szeged, 1980.05.27.) 3000 Hatvan, 
Kodály Z. u. 6/A. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét 2015. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 250.000,- Ft munkabér megállapítása 
mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
372/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
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előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Társaság alapító okiratát jelen határozat 
mellékletében foglalt módosító okirat tervezet rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés közfeladatok ellátására költségvetési szerv megalapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
Eddig a közterület-karbantartási közfeladatokat a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. látta 
el közszolgáltatási szerződés keretein belül. Ennek a feladatnak a gazdasági társaság gazdálkodási szabályai 
szerint az önkormányzat felé leszámlázott ellenértéke volt, ami ÁFÁ-t tartalmaz. Megvizsgáltuk a 
munkabérek ÁFÁ-ját. A Kft. számlát ad a szolgáltatásról, ami tartalmazza a munkabérek ÁFÁ-ját is. Ha a 
költségvetési szerv látja el a feladatokat a dologi kiadásoknak az ÁFÁ-ját mindenképpen ki kell fizetni, de az 
államháztartási törvény gazdálkodási szabályai szerint az által alapított költségvetési szervben foglalkoztatott 
közalkalmazottak munkabérét nem terheli az ÁFA. Ez a munkabérek és járulékaik tekintetében 27 % 
megtakarítást jelent, ami éves szinten minimum 20 millió Ft. Hosszú folyamat után alakult ki a hivatali 
struktúra. A köznevelési struktúra reformja kapcsán a fizikai állományt, a takarítókat, karbantartókat a 
hivatalnak kellett foglalkoztatni. Akkor úgy gondoltuk, hogy a hivatalban egy osztály ezeket a feladatokat 
elbírja, így jött létre a Központi Gondnokság. Most ez az intézményi takarítási és karbantartási feladat is 
kiszerveződne az önkormányzattól. Az új költségvetési szervnek tehát lenne egy intézményi gondnokság és 
egy városgondnokság részlege.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
373/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfeladatok ellátására költségvetési szerv megalapításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete közfeladat ellátására az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény alapján Hatvani Városgondnokság néven 2015. január 1. napi hatállyal költségvetési szervet 
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hoz létre, elfogadja a Hatvani Városgondnokság melléklet szerinti alapító okiratát, valamint annak aláírására 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. A költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.  
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
374/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfeladatok ellátására költségvetési szerv megalapításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési szerv 
létszámkeretét 82 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2014. december 11. (Magyar Államkincstár felé, nyilvántartásba vétel céljából) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
375/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfeladatok ellátására költségvetési szerv megalapításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság vezetőjének Vörös Józsefet 
nevezi ki határozott időre, a pályáztatási eljárás lefolytatásáig, legfeljebb 2015. március 31. napjáig. A vezető 
havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye:  174.155,-Ft  
- összesen:  174.155,-Ft  
- összesen kerekítve:  174.200,-Ft 
- garantált összegen felüli -munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 225.800,-Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):  50.000,-Ft  
mindösszesen:  bruttó 450.000,-Ft  
 
Határid ő: 2014. december 31 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
376/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfeladatok ellátására költségvetési szerv megalapításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján a Hatvani Városgondnokság magasabb vezetői munkakörének betöltésére 
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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Határid ő: 2014. december 15. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár 
és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez az előterjesztés is egy döntéssorozatnak a része. A Magyar Vadászati Múzeum önkormányzati 
intézményként működik, ezért célszerű a dolgozói létszámot is átszervezni. Az Üzemeltető Kft. technikai 
dolgozóiról van szó, így az intézmény létszámát megnöveltük, a Kft. létszámát pedig lecsökkentettük.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
377/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény létszámkeretét 75 fő álláshellyel 
hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2015. január 15. (munkajogi intézkedések megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
378/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) feladatait 
ellátó Ferencz Beatrix vezetői kinevezését – közalkalmazotti munkakörét megtartva – 2014. december 15. 
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napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
 
Ezzel párhuzamosan 2014. december 16. napjától megbízza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával 
az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2015. február 28 napjáig. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési 
és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:    149.145,- Ft                                                                                                                                                                                                                                                               
- összesen:          149.145,- Ft 
- összesen kerekítve:         149.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):    205.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                      45.000,- Ft 
- mindösszesen:          400.000,- Ft 
 
Határid ő: 2014. december 16. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
379/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz 
közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2014. december 15. (a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a negyedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
380/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
létszámát 2014. december 15. napjától 129 fő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói 
tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő önkormányzati 
tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 199 fő 
álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2014. december 15.  
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
381/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
létszámát 2015. január 1. napjától 127 fő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói 
tevékenységet ellátó álláshellyel, 6 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő önkormányzati 
tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 146 fő 
álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2015. január 1.  
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés Boldog Község Önkormányzatától történő területrész átvételéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Horváth Richárd polgármester 
A déli elkerülő út kapcsán egy tervezett nyomvonal van, ami Kerekharasztnál indulna el. Érintené a Turai 
utat, a Zagyvát, átmenne egy védett vízbázison, majd becsatlakozna a 32-es útba. Egy év múlva pedig 
szeretnénk tovább vinni a 3-as útig. Gyakorlatilag ezzel meg lenne a teljes félkörgyűrű, amely alapján a 
mostani városon átvezető 3-as út megszűnne, mint országos főút. A déli elkerülő út lenne az országos 
főútvonal, mentesítve ezzel a városközpont forgalmát.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
 
382/2014. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Boldog Község Önkormányzatától történő területrész 
átvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvant délről elkerülő út 
nyomvonalával érintett, Boldog község közigazgatási területéhez tartozó területekre vonatkozóan a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 101. §-a értelmében ingyenes 
területrész átadási megállapodást kíván kötni Boldog Község Önkormányzatával. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a területrész átadásával kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására. 
 
Határid ő: 2015. február 28. (megállapodás tervezet előterjesztésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
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 nyílt ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


