
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. november 14-én 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Köves Gábor Nándorné tag, Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Nádas Sándor önkormányzati képviselő

- Lestyán Balázs alpolgármester 
- dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- 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.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1119  /2014.     (XI.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. november 14-i rendkívüli ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
átvételéhez kapcsolódó döntésekről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető

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



(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

Határidő: 2014. november 14.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez 
kapcsolódó döntésekről

Papp István: Azért kellett ezt a rendkívüli ülést összehívnunk, mert nagyon fontos a múzeum ügye. 
December 1-től átvennénk a múzeumot működtetésre állami költségvetési keretből, mert volt egy 
kis probléma, hogy a pénz nem úgy jött ide a Természettudományi Múzeumból, ahogy kellett volna. 
Ezt most el lehet intézni, úgy néz ki, hogy erre van hajlandóság a minisztérium részéről is és az 
önkormányzat átvenné működtetésre.
Marján  János: Most  az  Üzemeltető  Kft.  üzemelteti  ezt  az  egészet.  Neki  nem  volt  olyan 
jogosítványa, hogy átvegye? Csak egy gyűjtemény vagy múzeum lehet, aki ezt átveszi?
dr. Kovács Éva: Csak múzeum lehet, aki átveszi, tehát költségvetési szerv. Korábbi rendes testületi 
ülésen döntött is arról a testület, hogy önkormányzati költségvetési szervként működtetni kívánja a 
múzeumot. Az EMMI azt mondta, hogy nem szükséges kiválással, tehát itt  az engedélyek és a 
jogutódlás szempontjából volt ez érdekes. Azt mondta, hogy az Áht. szerinti kiválás nem szükséges, 
újat létrehozni viszont fölösleges lenne, ha úgyis beleolvadna az integrált könyvtár, úgyhogy az az 
elképzelés született, hogy a már meglévő önkormányzati költségvetési szerv venné át a múzeumnak 
ezt a közfeladatát és akkor támogatási szerződés keretében az EEMI jövőre 160 MFt-ot biztosítana 
ennek a működésére.
Marján János: Az üzemeltetés az hogy válik ketté így?
dr. Kovács Éva: Az üzemeltetés úgy válik ketté, hogy a múzeumi rész az a szakmai feladat, az 
üzemeltető az nem szakmai feladatokat, pl. a kertnek a gondozása, ilyen feladatokat végez, illetve 
hátul  a Nagy Endre rendezvényteremmel kapcsolatos dolgokat.  Így sokkal tisztábbak lesznek a 
viszonyok. Van olyan elképzelés, hogy mivel a Zrt. is végez tevékenységet most ott, a Zrt.-től az a 
pár ember átkerülne az Üzemeltető  Kft.-hez,  így az üzemeltető  tisztán üzemeltetési  feladatokat 
tudna most már végezni és akkor nem lennének itt ilyen kavarodások.
Marján János: Tehát ebből a pénzből fizetnék az Üzemeltető Kft.-nek a dolgait?
dr. Kovács Éva: Igen.
Lestyán Balázs: Az üzemeltetés és a karbantartás két különböző dolog.
Marján János: Ez a gyűjtemény fogja alkalmazni a teremőröket, a könyvtárost, meg a többieket?
dr. Kovács Éva: Most is így van, 33 fő az, akit átveszünk.
Palik Józsefné: Így lesz 49,5 fő?
dr.  Kovács Éva: Igen,  33  fő  van  most  a  múzeumban és  ők átadás-átvétel  keretében átvételre 
kerülnek,  azért  is  fontos  a  mai  napi  döntés  a  munka törvénykönyve  szerint,  mert  a 
közalkalmazottakról szóló jogszabály nem rendelkezik erről, háttérjogszabály az Mt. 15 nappal az 
átadás-átvétel  előtt  értesítenie  kell  az  átadónak,  a  Természettudományi  Múzeumnak  a 
közalkalmazottakat és a 15 nap az 15.-től él. 
Papp István: Mert az üzemeltetőt, vagy aki nyírja a füvet, azt mi fizettük.
Marján János: Az önkormányzat fizette?
dr. Kovács Éva: Volt egy négyoldalú megállapodás a Természettudományi Múzeum, a beruházó, az 
üzemeltető és a hivatal között.
Papp István: Csak az volt a probléma, hogy onnan nem jött a pénz.
dr. Kovács Éva: Most már így talán tisztábbak lesznek a viszonyok és mindenki azt tudja végezni, 
ami a feladata.
Papp István: Meg nem is baj az, hogy itt van helyben. Voltak itt olyan emberek is, akik azt se 
tudták, hogy mi újság van.
Marján János: Itt a pénz a lényeg. 



Papp István: A pénz a lényeg, így van, mert a működtetés állami feladat lesz. Tavaly 150 MFt-ot 
szavaztak rá és a 150 MFt nem jött meg, mert valahol megakadt.
Palik Józsefné: Ez csak ígérvény, vagy megállapodás fog születni?
Marján János: Belekerül a költségvetésébe az EMMI-nek.
Palik Józsefné: Tehát jövő évtől utalja a 160 MFt-ot?
dr. Kovács Éva: Így van, előzetes döntéshozatali eljárással erre már van ott döntés.
Palik Józsefné: A szerződés aláírás ezután fog történni?
dr. Kovács Éva: Igen.
Papp István: Tehát kell nekünk erről egy döntést hoznunk azért, hogy ez elő legyen készítve. Ha 
nincs előkészítve, akkor nincs aláírva. Ezt nekünk előre meg kell hozni, hogy ebből  történjék is 
valami.
dr. Kovács Éva: Ebbe a szerződésbe bele is lett téve ez a 160 MFt.
Papp  István: Tavaly  150  MFt  jött  és  nem  jött  ide  minden  pénz.  Valahol  megakadt.  Nem  a 
minisztériumnál.
Lestyán Balázs:  Azért,  mert  az  a múzeumoknak volt  a  feladata,  hogy szétosszák.  A múzeum 
költségvetéseként  tudomásom  szerint  ki  lett  diszponálva  ez  a  pénz  és  ott  megjelent,  csak  a 
Természettudományi Múzeum egyenlőtlenül osztotta szét a pénzt.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1120/  2014.     (XI.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 819/2014. (X.30.) és a 
820/2014. (X.30.) számú képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1121/2014. (XI.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1122/2014. (XI.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-



medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

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./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 

dr. Kovács Éva: Korábbi testületi ülésen védetté nyilvánításra került a tó, illetve a nagygombosi 
tölgyes, valamint néhány fa és ennek külön rendeletben történő szabályozása szükséges, tehát nem a 
műtárgyak  körében,  hanem mint  természeti  értékeket  kell  védetté  nyilvánítani.  Elkészült  az  új 
rendelet,  ami szabályozza a fenntartási  kötelezettséget.  Korábbi  bizottsági  ülésen is volt  kérdés 
azzal kapcsolatban, hogy hogyan történik ennek a gondozása. Főkertész asszony válaszolt is, hogy 
gondozási tervvel, most erre egy külön rendelet készült. Még egy-egy pontot most egyeztettek, mert 
lehet, hogy majd a törvény módosításra kerül, de ha módosításra is kerül, én azt gondolom, hogy 
még  idő  előtti  a  rendeletet  emiatt  módosítani,  hiszen  az  még  elfogadva  nincs  és  törvénnyel 
ellentétes nem lehet a helyi rendeletünk.

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1123/2014. (XI.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan helyi jelentőségű védett 
természeti területeiről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést és a 
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
           Marján János                       Papp István

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


