
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2015. december 1-jén a Városháza emeleti kistermében 745órai kezdettel megtartott nyílt 
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:  

Püspökiné Horváth Melinda 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. 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
296/2015. (XII.1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
december 1-jei 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 Közösségi Főiskola és Egyetem létrehozásáról 
 
 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda  
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem létrehozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ennek a főiskolának az elhelyezése a Kastélykertben lévő ún. kiskastélyban lesz. Fog még bejönni 
egy módosító indítvány. Annyi a változtatás, hogy az egyetem még nem számolta ki a költségeit, 
elfogadta a feltételeket, csak ad majd egy szándéknyilatkozatot. Ma kell beadni erre a pályázatot. 
Este 11 órakor érkezett meg a módosító indítványhoz szükséges adat.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ugyanaz az oktatás lesz, mint Budapesten. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Teljesen ugyanaz lesz, 3 nap a gazdasági főiskolai képzés, 2 nap a villamosmérnöki képzés lesz.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ez megjelenik ugyanúgy a felvi.hu-n? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Igen.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 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 
határozatot hozta: 
 
297/2015. (XII. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem 
létrehozásáról 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám 
alatt. 
 
Határid ő: 2015. december 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
298/2015. (XII. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem 
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létrehozásáról 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság tevékenységi köreit az alábbiak szerint bővíti: 4329 
Egyéb épületgépészeti szerelés, 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás, 6820 Saját 
tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 7320 Piac-, közvélemény-kutatás, 8230 
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése, 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás, 
8559 M.n.s. egyéb oktatás. 
 
Határid ő: 2015. december 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
299/2015. (XII. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem 
létrehozásáról 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a 
szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. december 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
300/2015. (XII. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem 
létrehozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában felvett hatvani 2711 hrsz.-ú, 4361 m2 nagyságú, 
kivett lakóház, udvar és kollégium megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám 
alatti ingatlanban – mely a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésben áll – Hatvani Közösségi Főiskola és 
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Egyetem elnevezéssel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 23a. pontja 
alapján  közösségi felsőoktatási képzési központ alakuljon.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a Budapesti Gazdasági 
Főiskolával (1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.   képviseli: Sándorné dr. Kriszt Éva, rektor) 
nemzetközi gazdálkodás szakon felsőoktatási szakképzés keretében nemzetközi szállítmányozás és 
logisztika szakirányú képzés megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kössön.  

Határid ő: azonnal (együttműködési megállapodás aláírására)  
Felelős: Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője  
 
 
301/2015. (XII. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem 
létrehozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya ingatlan-nyilvántartásában felvett hatvani 2711. hrsz-ú, 4361 m2 nagyságú, 
kivett lakóház, udvar és kollégium megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám 
alatti ingatlanban – mely a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésben áll – Hatvani Közösségi Főiskola és 
Egyetem elnevezéssel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 23a. pontja 
alapján  közösségi felsőoktatási képzési központ alakuljon.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. képviseli: Péceli Gábor 
rektor) villamosmérnöki alapszak ( Bsc.) elektronikai technológia szakirányú  képzés megvalósítása 
érdekében együttműködési megállapodást kössön.  

Határid ő: azonnal (együttműködési megállapodás aláírására)  
Felelős: Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője  
 
 
302/2015. (XII. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem 
létrehozásáról 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 Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonosa 
elkötelezett abban, hogy Hatvan városban felsőfokú oktatás elérhető legyen mind a lakosság, mind 
a munkáltatók számára, ennek érdekében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
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Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésben álló hatvani 2711 hrsz-
ú, 4361 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar és kollégium  megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, 
Thurzó utca 16. szám alatti ingatlanban Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem alakuljon, melynek 
egyszeri, induláshoz szükséges költségeit, valamint a folyamatos működtetéshez szükséges 
költségeit a Kft. részére közszolgáltatási szerződés keretén  belül  biztosítja. 
 

Határid ő: azonnal (az Oktatási Hivatal értesítésére) 

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 ülését befejezettnek 
nyilvánította.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 

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


