
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2013. augusztus 29-én 8.00 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Lestyán Balázs tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Marján János legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján 
Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. alapításáról szóló 
előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (3 „igen” szavazattal) egyetértettek.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     766/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense

2. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója –  Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”  tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



3. Előterjesztés az óhatvani piac I. üteme, a könyvtár mögötti átjáró és az újhatvani piac engedélyezési 
terveinek megrendeléséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés ”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó labor felújításához kapcsolódó 
építési munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggő döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 2-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 2-5. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető 

6. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3657 helyrajzi számú, természetben a Klapka utca 
29. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3256 helyrajzi számú, természetben a Balassi 
Bálint út 66. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3248 helyrajzi számú, természetben a Kórház u. 
13. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 5-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeletető Kft. 
alapításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

Határidő: 2013. augusztus 29.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés Ifj. Zádori György beiskolázási költségeinek polgármesteri keretből történő 
támogatásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     767/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Ifj. Zádori György beiskolázási 
költségeinek polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

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.

Határidő: 2013. augusztus 30. (a támogatási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója –  Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”  tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésről

Tuzáné Füzér Judit: Burkolás nem kell annyi, úgyhogy ennek a cseréje történt benne.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     768/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója –  Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” 
tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

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.

Határidő: 2013. augusztus 31. (módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont
Előterjesztés az óhatvani piac I. üteme, a könyvtár mögötti átjáró és az újhatvani piac engedélyezési 
terveinek megrendeléséről

Schósz Gabriella: Pályázati lehetőség nyílt, hogy a két piac rendbetétele pályázati forrásból megtörténjen. 
Tervezőt szükséges kiválasztani erre a célra, a legkedvezőbb ajánlatot az Építész Stúdió Kft. tette, ezért  őt 
célszerű kiválasztani a feladat ellátására.
Papp István: Anélkül nem lehet pályázni, ha nincs tervdokumentáció.
Marján János: Amit a múltkor csinált a Motívum, az használhatatlan?
Schósz Gabriella: Nem, mert elvégezte a területnek a történeti feltárását, tehát adott le dokumentációt, ami 
használható tovább, amit a tervező nem elölről fog kezdeni az óhatvani piac esetében. Úgy is lett a szerződés 
a Motívummal lezárva, hogy ő teljes egészében leadta azokat a munkarészeket, amiket befejezett. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     769/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az óhatvani piac I. üteme, a könyvtár 
mögött átjáró és az újhatvani piac engedélyezési terveinek megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani piac I. üteméhez, a könyvtár mögötti 
átjáróhoz és az újhatvani piachoz szükséges építészeti tanulmányterv és építésengedélyezési terv 
elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina körút 71.) bízza meg bruttó 
5.397.500,- Ft vállalkozási díjért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pénzügyi forrás 1.397.500,- Ft összegben Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 



önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Polgármester hivatal – Nagyterem felújítása” 
költséghelyen, illetve 4.000.000,- Ft összegben Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 
15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között, a „Kossuth tér–Iskola u.-Hunyadi tér–
Tanács u.-Horváth Mihály út közötti terület rendezésével kapcsolatos engedélyeztetési tervek” költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. szeptember 5. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés ”A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésről

Tuzáné Füzér Judit: A természettudományos laboratórium kialakításához egy  műszaki ellenőr bevonása 
szükséges, ehhez kértünk be három árajánlatot. A legkedvezőbb a Sigma Bau Kft. ajánlata, ezért vele 
célszerű megkötni a szerződést. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     770/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz 
kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása az közoktatásban (Öveges 
Program)” című pályázat keretén belül a laboratórium építéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével a Sigma Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 3.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 889.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. 
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. szeptember 2.  (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó labor felújításához kapcsolódó építési 
munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggő döntésről 

Tuzáné Füzér Judit: Ennek a labornak a felújításához közbeszerzési eljárás lett kiírva az építési  munkák 
elvégzésére. Három ajánlattevőt  kértünk fel ajánlattételre, de csak egy nyújtott be ajánlatot, a Bástya 
Millenium Kft., ezért vele célszerű megkötni a szerződést. 
Papp István: Rendes víztelenítés is lesz, ugye? Így a csapadékvíz nem oda fog folyni a ház mellé.
Tuzáné Füzér Judit: Belekötik majd a rendszerbe.
Schósz Gabriella: A régi rendszernek a csapadékvize nem lesz megoldva sajnos, mert ebben a pályázatban 
az nem volt benne.
Papp István: Felszívja a fal a vizet.
Schósz Gabriella: A demós épület teljes egészében meg lesz oldva.
Papp István: Ezt meg kell normálisan csinálni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     771/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 



222/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó labor 
felújításához kapcsolódó építési munkák elvégzése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Bástya Millenium Kft. (1173 Budapest, 
Ferihegyi út 81. 1/3.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, 
egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz 40.999.424,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. augusztus 30. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3657 helyrajzi számú, természetben a Klapka utca 
29. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

Papp István: A múltkor volt a pályázatbontás.
Schósz Gabriella: Mindhárom ajánlat érvényes, úgyhogy az eljárás eredményesnek nyilvánítható. Az 
ArchiBest Kft. részére mind a három ingatlan eladható.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     772/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3657 
helyrajzi számú, természetben a Klapka utca 29. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat 
értékelésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3657 helyrajzi számú, 
természetben a Klapka utca 29. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű, 544 m² nagyságú ingatlan 
elidegenítésére irányuló, 363/2013. (V. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti az ArchiBest Építőipari, Kereskedelmi és Mérnöki 
Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 33.) részére, bruttó 2.501.900,- Ft, azaz Kettőmillió-
ötszázegyezer-kilencszáz forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3256 helyrajzi számú, természetben a Balassi Bálint 
út 66. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     773/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3256 
helyrajzi számú, természetben a Balassi Bálint út 66. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló 
pályázat értékelésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3256 helyrajzi számú, 
természetben a Balassi Bálint út 66. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű, 3978 m² nagyságú 
ingatlan elidegenítésére irányuló, 362/2013. (V. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti az ArchiBest Építőipari, Kereskedelmi és 



Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 33.) részére, bruttó 4.101.900,-Ft, azaz 
Négymillió-egyszázegyezer-kilencszáz forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3248 helyrajzi számú, természetben a Kórház u. 13. 
szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     774/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3248 
helyrajzi számú, természetben a Kórház utca 13. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat 
értékelésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3248 helyrajzi számú, 
természetben a Kórház utca 13. szám alatt található beépítetlen terület megnevezésű, 458 m² nagyságú 
ingatlan elidegenítésére irányuló, 361/2013. (V. 30.) sz. határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti az ArchiBest Építőipari, Kereskedelmi és 
Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 33.) részére, bruttó 1.051.900,-Ft, azaz 
Egymillió-ötvenegyezer-kilencszáz forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  Múzeum Üzemeletető Kft. 
alapításáról

dr. Szikszai Márta: A Kft. alapítására régebbről készülünk, tehát tudjuk, hogy létre kell hoznunk majd egy 
ilyen Üzemeltető Kft.-t. A kormány 100 MFt-os nagyságrenddel fogja éves szinten támogatni a múzeumnak 
a működését és szeptemberben lehetőség nyílik arra, hogy az Üzemeltető Kft.-n keresztül ennek az 
összegnek egy bizonyos részét vagy időarányos részét lehívja a most megalakuló Kft., illetve a 
növénytelepítés folyamatban van a kastély kertjében és annak a gondozási teendőit szintén el kell indítani, el 
kell látni, tehát valójában is megindul az üzemeltetési tevékenység. Majd, ahogy a beruházás halad előre, 
illetve az egyes részek kerülnek átadásra, úgy fog a most létrehozandó Üzemeletető Kft.-nek a tevékenysége, 
illetve a feladatköre bővülni.
Marján János: A megbízási díjnál az van, hogy az éves díjazását bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja 
meg. Ez  nem egy elírás? Vagy 600.000,- Ft évente vagy 50.000,- Ft havonta.
dr. Szikszai Márta: Havi, csak az maradt benne, hogy „éves díjazását 50.000,- Ft/hó”.
Marján János: Ki kell húzni az éves díjazást.
Papp István: Mivel erről a testület is dönt, be kell hozni módosításba, hogy ez elírás.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     775/2013.     (VIII.     29.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



1) 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 éves 
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

3) 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.

Határidő: 2013. szeptember 28. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
         Marján János Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  
                     Bizottság tagja             Bizottság elnöke        


