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

2013. április 25-én a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 dr. Kovács Éva ügyvéd 
 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 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 Oroszlán Lajosné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta 
Oroszlán Lajosné bizottsági tagot 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
129/2013. (IV.25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. április 
25-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 képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

 
2. Előterjesztés a kialakításra és MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő hatvani 

5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú ingatlanok adásvételéről 



 

  

2 

Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Előterjesztő az 1-2- napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A rendelettervezetnek azzal a részével egyet értek, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy írásban le 
lehessen adni a kérdéseket, hiszen akkor a közmeghallgatáson az igényeket jobban kielégítő 
válaszokat fognak kapni, ha a képviselő-testület fel tud erre készülni. Azzal azonban nem tudok 
egyetérteni, hogy időkeretet szabunk. Általában egy állampolgárra nem jellemző az, hogy ha kezébe 
nyomnak egy mikrofont, akkor szabatosan, tömören, röviden meg tudja fogalmazni, hogy 
egyébként ő mit szeretne. Még rutinosabb embereket is megzavar a hozzászólás, a közönség. Egy 
évben egyszer bírjuk ki. Ezért nem fogom támogatni ezt a rendeletet. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Pont az ellenkezőjét látom. Nem is az állampolgárral van a baj. Van 1-2 lakos, aki a meghallgatás 
80 %- át egyedül kiteszi, annyit beszél.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez a demokrácia. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
130/2013. (IV.25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja.  
 
2. napirend 
Előterjesztés a kialakításra és MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő hatvani 
5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú ingatlanok adásvételéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
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Nekem csak véleményem van. Ezt a cukorgyárat valakitől megvették, utána próbáltak egy kicsit 
lendíteni rajta és most le kell dózerolni. Aki ledózeroltatta, az milliárdokat kapott. Meg kéne 
büntetni. Ha kivonul a cukorgyár, a múzeumot ki fogja fenntartani?  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem értek egyet ezzel a területvásárlással. Nem volt sok időm felkészülni, tekintettel, hogy 
rendkívüli ülésen tárgyaljuk. Én tudom, hogy a társasági adóról szóló törvény mit mond. Ekkora 
fejlesztési hitelt úgy a nyakunkba venni, hogy szerintem van az önkormányzatnak olyan területe, 
amit a sportcsarnok építéséhez be tudna ajánlani.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ha a pénzügyi fedezet biztosított, akkor én mindenképpen támogatom. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nehogy félre legyek értve. Nincs bajom a sportcsarnokkal. Legyen, ha az önkormányzatnak van rá 
anyagi fedezete, ha úgy látható, hogy ez biztosítható, amit most nem látok. Ahhoz, hogy én 
nyomjak egy igen gombot erre, ez nagyon kevés. Felelős vagyok a döntésemért, a városomért. Ha 
már van rá lehetőség, legyen sportcsarnok. De ennek a területnek a megvásárlásáról nem szavazok. 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A hely a sportcsarnokhoz rendkívül jó, nem talajvizes. Lehet, hogy vissza lehet kapni ezt a pénzt az 
állami támogatásból.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Önerő. Megnéztem. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
131/2013. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kialakításra és MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos 
tulajdonába kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú ingatlanok adásvételéről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a Dóbiás Ferenc 
földmérő mérnök által 2013/36 munkaszámon elkészített változási vázrajzok szerint 
kialakítandó és a MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő hatvani 5331/23, 
5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. alatt felvett ingatlanokat összesen nettó 102.362.000,-Ft + 
ÁFA vételárért. 
A szükséges pénzügyi fedezet fejlesztési célú hitel felvételével, illetve egyéb forrásból kerül 
finanszírozásra. 
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2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a jelen határozat mellékletét képező - Dóbiás Ferenc földmérő mérnök 
által 2013/36 munkaszámon elkészített változási vázrajzok szerint kialakítandó és a 
MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő - a hatvani 5331/23, 5331/24, 
5331/26, 5331/27 hrsz. alatt felvett ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket az 
önkormányzat nevében teljes jogkörrel aláírja és a tulajdonjog bejegyzési eljárás során az 
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
 
Határid ő: 2013. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
132/2013. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kialakításra és MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos 
tulajdonába kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú ingatlanok adásvételéről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kialakításra kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 
5331/26, 5331/27 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséhez 130 
millió forint fejlesztési hitel felvételét határozza el. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 
hitelfelvételi eljárás lefolytatásával, valamint egyéb finanszírozási források felkutatásával. Az 
önkormányzat számára legkedvezőbb finanszírozási konstrukcióról a polgármester a képviselő-
testületet 2013. szeptember 30-ig tájékozatni köteles. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
133/2013. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kialakításra és MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos 
tulajdonába kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz-ú ingatlanok adásvételéről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kialakításra kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 
5331/26, 5331/27 hrsz.-ú ingatlanokat azok tulajdonba vételét követően oktatási, sport és 
művelődési célra kívánja használni, illetve hasznosítani. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti pályázatban a fenti 
ingatlanokat a pályázati kiírásnak megfelelően önerőként, illetve beruházásra alkalmas területként 
felhasználja, továbbá a pályázathoz szükséges jognyilatkozatokat az önkormányzat nevében és 
képviseletében megtegye. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
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 rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Oroszlán Lajosné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 Bizottsági tag elnök 


