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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. DECEMBER 1-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  820/2015. (XII. 1.)  sz.  képv. t est. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 1-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Közösségi Főiskola és Egyetem létrehozásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  821/2015. (XII. 1.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 2. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  822/2015. (XII. 1.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 2. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  823/2015. (XII. 1.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 2. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-032167 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 
2015. november 30. napjával az alábbiak szerint módosítja:  

 
3./ A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
A társaság telephelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 

3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
3000 Hatvan, Thurzó utca 16. 

 
7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra szerint: 
 
A társaság közhasznú tevékenységei (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben 
meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek): 
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 



 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 
 
41.10 Épületépítési projekt szervezése 
70.10 Üzletvezetés 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
82.99 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
A fenti közhasznú tevékenységeket a társaság az alábbi közfeladatok megvalósítása érdekében az jogszabályhelyek 
alapján végzi: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése alapján  A helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:  
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57./A § (2) bekezdése alapján „Az 
épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása során az állami és a helyi önkormányzati 
szervek együttműködnek az érintett szakmai kamarákkal és a társadalom más szervezeteivel.” 
 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
64.20 Vagyonkezelés 
68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlankezelés 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
77.32 Építőipari gép kölcsönzése 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja. Az 
engedélyköteles tevékenységeket a társaság csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 823/2015. (XII. 1.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2015. december 1. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

Alapító 
 

Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2015. december 1. 
 

 



Határozat száma :  824/2015. (XII. 1.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„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 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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 

Határozat száma :  825/2015. (XII. 1.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„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 Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Karával (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., képviseli: Vajta László dékán) 
villamosmérnöki alapszak (Bsc.) elektronikai technológia specializáción képzés megvalósítása érdekében 
együttműködési megállapodást kössön.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 

Határozat száma :  826/2015. (XII. 1.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„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 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.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (az Oktatási Hivatal értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


