
 

 

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

november 14-én a Városháza kistermében 830órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
   Nádas Sándor bizottsági elnök 
  Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
  Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
  Rodek Antal bizottsági tag 
  Basa Zoltán bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
  Malek Anett 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 
Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Papp István 
bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
291/2014. (XI.14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. november 14-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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez 
kapcsolódó döntésekről 

 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

 
2. Előterjesztés Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 

Előadó: Gulyás Katalin főkertész 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez kapcsolódó 
döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A képviselő-testület korábbi ülésén döntött a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum átvételéről, oly módon, hogy új önkormányzati költségvetési szervet kíván létrehozni. Az EMMI-vel 
egyeztetés történt a témában. A múzeumot át lehet venni, de nem szükséges az államháztartási törvény szerinti 
kiválással. Gyorsabban tud működni az átvétel, hogyha egy már meglévő önkormányzati fenntartású 
költségvetési szerv veszi át. Ezért az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény venné át az intézményt és 
önkormányzati fenntartásba kerülne, az EMMI pedig a 2015-ös évre 160 millió forintot biztosítana a 
működéséhez. Eddig a Természettudományi Múzeum kapta meg ezt az összeget, amelyet személyi és dologi 
kiadásokra utalnia kellett a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak, viszont ez 
nem mindig történt időben. Vannak olyan függő tételek, mint például a november 15-én megrendezésre kerülő 
Vadászati Nap, aminek nem tudjuk pontosan a költségét, hogy mennyi lesz. Tehát a megmaradt pénzeszközök 
még átadásra kerülnek és ehhez még szükséges módosítani az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménynek 
az alapító okiratát oly módon, hogy a neve megváltozásra kerülne, a székhelye is változna, tagintézményként 
felvételre kerülne ez az új múzeum, a tevékenységi köre is kibővülne, mint tematikus múzeum is feltüntetésre 
kerülne és a mostani működési engedélyében levő adatok, beépítésre kerülnének az alapító okiratba. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A Természettudományi Múzeum kapott a költségvetésből tavaly 150 millió forintot, amiből egész évben 
gazdálkodhatott. Ebből kellett fizetnie többek között a dolgozókat, a fűtést, a rendezvényeket. Ennek ellenére 
előfordult, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Zrt. dolgozói vágták a füvet az udvaron, tehát ők onnan kapták 
a fizetésüket. Ahogy aljegyző asszony is említette a Természettudományi Múzeum a pénzeket nem küldte 
időben, ami problémát jelentett, mert úgy gondolták, hogy elosztják majd, ahogy ők gondolják.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A múzeumnak a működése korábban úgy nézett ki, hogy volt egy négyoldalú megállapodás a 
Természettudományi Múzeum, a Beruházó Kft., az Üzemeltető Kft. és Hatvan Város Önkormányzata között. 
Sokkal tisztábbá válnának a viszonyok, hogyha a költségvetési szerv, azaz az önkormányzat üzemeltetné a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot. A későbbiekben olyanról is szó lehet, 
hogy a Hatvani Városgazdálkodási Zrt.-től is kerülnének átvételre dolgozók az Üzemeltető Kft.-be. Ezáltal az 
üzemeltető tisztán üzemeltetési feladatokat tudnaellátni, a múzeumi része pedig a szakmai feladatokat. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 
határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
292/2014. (XI.14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Horváth Richárd polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 819/2014. (X.30.) és a 820/2014. (X.30.) 
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számú képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
293/2014. (XI.14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Horváth Richárd polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelenleg a Magyar Természettudományi 
Múzeum tagintézményeként működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
közfeladatait 2014. december 1-jei hatállyal átveszi az önkormányzat által alapított Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény, mint intézmény. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a jelen határozat mellékeltét 
képező a Magyar Természettudományi Múzeum és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény által 
kötendő átadás-átvételi megállapodás szövegét és annak mellékleteit. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény igazgatóját a jelen határozat mellékletét képező átadás-átvételi megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal (átadás-átvételi dokumentumok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
294/2014. (XI.14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Horváth Richárd polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. december 1. napi hatályba lépés 
mellett módosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratát, és elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okiratot, valamint az alapító okirat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
 
A képviselő-testület Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény létszámkeretét 49,5 főben állapítja meg. 
 
Határidő: 2014. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin főkertész 
 



 

  

4

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
tervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta:  
 
295/2014. (XI.14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek 
nyilvánította.  
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Nádas Sándor Papp István 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnöke elnök-helyettese 
 
   


