
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

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

2016. augusztus 15-én a Városháza kistermében 1400órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 Kondek Zsolt képviselő 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László  osztályvezető 
 Nagy Ferenc  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. vezetője 

 Soós Péter Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

 Püspökiné Horváth Melinda 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 Papp István elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Ismertette az ülés napirendi pontjait és kérte, hogy vegyék fel a bizottsági ülés napirendjére 1. 
napirendi pontként az alábbi előterjesztést: 
 

− Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirend módosítását elfogadja, igennel szavazzon. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül Nádas Sándor 
bizottsági elnöknek a napirend módosításra tett javaslatát elfogadta. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
142/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. 
augusztus 15-i 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. Kovács Éva aljegyző 
 

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről és társasági 
szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtásáról 

 
Előadó: dr. Veres András 
 

3. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata részére engedélyezett kölcsön szerződésének 
megkötéséről 

 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 

Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított önerőről, 
együttműködési megállapodás módosításáról és az önkormányzat tagfelvételi kérelméről 
 

5. Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előadó a 4-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
143/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 
környezetvédelmi tanácsnoki megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
144/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselőnek a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságban betöltött bizottsági 
elnökhelyettesi megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
145/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének választja 
meg. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
146/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselőnek a Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnöki megbízatását 2016. 
augusztus 16-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
147/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőnek a 
Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnökhelyettesi megbízatását 2016. 
augusztus 16-ával visszavonja. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
148/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökének választja meg. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
149/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tarsoly Imre önkormányzati képviselőt 2016. 
augusztus 17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökhelyettesének választja meg. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
150/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd 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 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről és társasági 
szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Tudom, hogy a rendszer rossz, és azt is tudom, hogy miért kell nekünk tagi kölcsönt nyújtani a 
cégnek, viszont nem tudom elfogadni, és nem látom, hogy mikor lesz ennek vége, meddig kell 
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nekünk ezeket a kölcsönöket nyújtani. Ezért fogom a külön szavazást kérni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Van-e olyan kilátás rövid időn belül, hogy a Holding úgy kezd el működni, ahogy működnie kellene. 
 
Soós Péter a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Én azt látom, hogy működőképes lesz. Bízom benne, hogy igen, de tőlük függ tulajdonképpen. Az 
első lehívásunk az megérkezett, most van a második nagyobb összeg lehívása benyújtva, arra is igen 
választ kaptunk.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
151/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban 13.100.000,-Ft, azaz Tizenhárommillió-egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez 
igazodó üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbeli hozzájárulással 
történő felemelésére. 

 
Hatvan Város Önkormányzata tagként nem kíván elsőbbségi jogával élni. 
 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi jogukkal 
élni és a tőkeemelésben részt venni.  

 
2. A felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. 

3:199. § (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során a taggyűlés által 
kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a tagok elsőbbségi 
jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó rész vonatkozásában: 
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Kál Nagyközségi Önkormányzat – képviseli: Morvai János polgármester, székhelye: 3350 
Kál, Szent István tér 2. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 
 
Nagyút Községi Önkormányzat – képviseli: Tóth Géza polgármester, székhelye: 3357 Nagyút, 
Szabadság tér 1. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja a nonprofit Kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő 
felemelését, mely készpénz befizetésével történik meg a társaság bankszámlájára a tőkeemelést 
elfogadó taggyűlési határozatot követő 20 napon belül.   
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a 
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra 
nem kötelezi.  

 
4. A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi 25.200.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-
kettőszázezer forint összegű törzstőkéje 25.400.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázezer forint 
összeg lesz. 

 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel 
szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján kezdeményezett határozat-tervezetre, 
és a szavazólapot a megadott határidőn belül juttassa vissza a társaság részére.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
152/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja elfogadja a társaság 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének szövegét jelen határozat 
melléklete szerint tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 
2016. augusztus 2. napján kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott 
határidőn belül juttassa vissza a társaság részére.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
Egyéb 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, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 
153/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról a szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja jóváhagyja, hogy a 
Társaság a tagjaitól 2016. augusztus 20. napjáig legfeljebb 17.100.000,-Ft, azaz Tizenhétmillió-
egyszázezer forint összegű tagi kölcsönt vegyen fel, melyet a társaság 2019. augusztus 31. napjáig 
köteles visszafizetni a tagok részére annak jegybanki alapkamatnak megfelelő ügyleti kamatával. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 
2016. augusztus 2. napján kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott 
határidőn belül juttassa vissza a társaság részére.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 
154/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Városi Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja 2016. augusztus 20. napjáig 
1.957.337,-Ft, azaz Egymillió-kilencszázötvenhétezer-háromszázharminchét forint összegű tagi 
kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség finanszírozása céljából a jelen határozat 
mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
 
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2019. augusztus 31. napja. 
 
A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő felhalmozási kiadások között „a Bástya u. 
közvilágítása, T-com hálózat kiépítése” költséghely terhére rendelkezésre áll. 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tagi kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2016. augusztus 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata részére engedélyezett kölcsön szerződésének 
megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Hogy számomra is teljesen érthető legyen, megkérdezem, hogy ez azt jelenti, hogy Hatvan városa 
369 millió 472 ezer forint kölcsönt vesz fel, tehát eladósodik? Jól értelmezem ezt, ugye? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Jól. 
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Basa Zoltán bizottsági tag 
Akkor nem fogom támogatni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Meg kell, hogy jegyezzem, hogy 10-nél több, Hatvannál sokkal nagyobb városoknak, pl. 
Debrecennek, Szombathelynek, Kaposvárnak van hasonló hitele. 7 éves lejáratú hitel. Adódott ez 
abból, hogy a szárazmalom így járt, ahogy járt. De egy 250 milliós per van folyamatban, ha azt 
megnyerjük, akkor mindjárt másabb a kölcsönnek a léte. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Olvastam, hogy ez az összeg Hatvan város 2016-os költségvetésében benne van, de mivel az elnök 
úr is mondta, hogy bejött ez a szárazmalom téma, bedőlt az egész és vissza kellett fizetni ezt az 
összeget. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Februárban elfogadta a képviselő-testület a 2016. évi költségvetést. Ez kiadási oldalon benne van, 
támogatásként a sportcsarnok megépítéséhez, bevételi oldalon pedig beépítésre került 
hitelfelvétellel ezen összeg. A testület februárban határozott arról, hogy a kormány engedélyét kérje 
az önkormányzat, és mivel most megjött a kormányengedély, ezért a tényleges hitelfelvételi 
szerződésnek az aláírása most történne meg. Bevételben is és kiadásban is 2016-ban beépítésre 
került a költségvetésünkbe az összeg. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Februárban, a költségvetés vitájakor is elmondtuk, hogy a milliárdos hitelkeret azt jelenti, hogy 
hitelt fog felvenni a város. Akkor elhangzott, hogy ez csak egy virtuális keret, senki ne aggódjon, ez 
csak egy tartalék. Eltelt fél év és itt vagyunk, hogy az 1/3-át igénybe veszi a város. Tehát igenis 
hitelt vesz fel Hatvan fejlesztésekre. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Ez beruházási hitel, tehát nem likvid hitel. Az egész más, ennél a jövőbe fektetünk be. Ezeket a 
TAO-s pénzeket, amiket kaptunk, nem fogjuk otthagyni! Ezt a hitelt 1 egész pár % kamatra adják, 
ami nevetséges. Ezt mi ki tudjuk gazdálkodni. Nyilván a városnak fejlődni kell, nem maradhat 
egyhelyben. Aki másképp gondolja, az nyilván másképp gondolkodik. 
 
Kondek Zsolt képviselő 
A város már több mint 20 éve erőlködik azon, hogy legyen sportcsarnoka. Ennek az az ára, hogy 
350 millió forintjába kerül a városnak, amit hitelből old meg, az összes többit viszont TAO 
pénzekből megfinanszírozza. Most van lehetőség a TAO igénybevételére, ezért kell ezt a lépést 
meglépni, ráadásul nem is rosszak a feltételek. Ennyi az ára, csak 350 millió forint hitel, amiből 250 
millió valószínűleg visszajön a szárazmalom projektből. Tehát ilyen olcsón soha nem építhetünk 
sportcsarnokot. Ennek a visszafizetési oldala is már látszik, hogy hogyan fog zárulni. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Nem a város fejlesztése ellen vagyok, nyilván szükség van sportcsarnokra, mint ahogy futtball 
pályára is szükség van és mindenre szükség van ebben a városban. Én a hitel ellen vagyok. Hogyha 
350 millió forint hitelt felvesz a város - bármilyen feltételek mellett - az adósságot jelent. Tehát ez 
kihatással van a következő városvezetésekre is. Ezért nem fogom támogatni ezt a hitelfelvételt. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Annyit tennék még hozzá, hogy a kormány nem véletlenül engedélyezte a hitelfelvételt, tudniilik 
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eddig Hatvan teljesen hitelmentes volt. Ha ezen múlik, hogy a városnak legyen sportcsarnoka, 
akkor legyen. Van fény az alagút végén, tehát van miből visszafizetni.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 
155/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata részére 
engedélyezett kölcsön szerződésének megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel kötendő (cégjegyzékszáma: 01-10-041043; székhely: 1095 
Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; adószáma: 10195664-4-44) a határozat mellékletét képező 
Beruházási Kölcsönszerződést az 1386/2016. (VII. 21.) Korm. határozatban engedélyezett 
369.472.000,- Ft kölcsön folyósítása érdekében aláírja és az ehhez szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. 
 
 
Határid ő: 2016. augusztus 19. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított önerőről, együttműködési megállapodás 
módosításáról és az önkormányzat tagfelvételi kérelméről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Egyrészt hiányolom, hogy nincs itt az egyesület elnöke, mert ő az akit szívesen megkérdeztem 
volna, hogy mit szól ahhoz, hogy 350 milliós kölcsönt raknak a nyakába, és hogy ezért ki lesz a 
felelős. Másodsorban pedig elég érdekesek a dátumok, hogy azonnali a hitelfelvétel, tehát a 
hitelfolyósítás a kézilabda egyesület részére. Viszont az, hogy az alapszabályát módosítsa és 
belépjünk mint önkormányzat hozzájuk, aki igénybe veszi majd ezt a folyósított kölcsönt, ez majd 
szeptember 30-ig fog megtörténni. Tehát eleve össze-vissza vannak itt a dátumok, a kölcsönt már 
most odaadjuk, de majd később be fogunk lépni. Nem látom ennek a végét. Nem látom a jogi 
csűrés-csavarást a történetben, nem vagyok jogász. Nem vagyok biztos abban, hogy ez így 
tökéletesen korrekt, hogy egy egyesületbe belép az, aki kölcsönt folyósít a számára. Mindegy, így 
alakul, biztos ez is azért van, hogy legyen sportcsarnok a városnak. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Az első határozati javaslatban az azonnali határidő az a kölcsönszerződés megkötésére vonatkozik. 
Látszik magából a kölcsönszerződésből, hogy amennyiben az önkormányzat az egyesületbe tagként 
belép, akkor ez kölcsönszerződésből tagi kölcsönné minősül át. Tehát itt nem az azonnali folyósítás 
az első dátum, hanem a kölcsönszerződésnek a megkötése. A belépési szándéknyilatkozat 
megtételére pedig szeptember 30-a egy véghatáridő. Valószínű, hogy előbb is meg fogjuk tenni. 
Nyilvánvaló, hogy az egyesület egy testületi szerv, a közgyűlése az úgy működik, hogy nyilvánvaló 
a döntési mechanizmus, illetve a tagjegyzéken és az egyesület alapszabályán a módosítások 
átvezetése is szükséges. Ez le van egyeztetve több körben az egyesület ügyvédjével, az 
önkormányzat ügyvédjeivel, közbeszerzési szakértővel, és magával a kézilabda szövetséggel is.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Szerettem volna az előterjesztésben látni, hogy ezt így ők vállalják. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Hogyha aláírják, akkor nyilvánvalóvá válik mindenki számára. E-mail váltások vannak, de úgy 
gondolom, hogy az egy abszolult előkészítő munkaanyag, azzal felesleges lenne a bizottság tagjait, 
és a képviselő-testületet terhelni. 
 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője  
Én is azt szerettem volna mondani, hogy hosszas előkészítést követően született meg az 
előterjesztés. A folyósításról úgy rendelkezik a kölcsönszerződés, hogy a projekt pénzügyi 
ütemezésének megfelelően kerül folyósításra a hitel, tehát ahogy szükséges lesz a megvalósításhoz.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta:  
 
156/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához 
biztosított önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az önkormányzat tagfelvételi 
kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesületnek „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához, – a 
sportfejlesztési program elfogadása esetén – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
részére - a 110/2014 (II. 13.) sz., 877/2014 (XI. 27.) sz. és 401/2015. (V.28.) sz. határozatokban - 
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összesen 394.177.729,- Ft összeget biztosított. 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. augusztus 12. napján kelt határozata alapján a projekt 
megvalósításához 369.472.291,-Ft összegű önerőt kell biztosítani, mely összeg Hatvan Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe betervezésre került. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség határozatában 
előírt önerő mértékét, azaz összesen 369.472.291,-Ft összeget biztosít a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület részére korábbi határozatokban megjelölt támogatás helyett (tagi) 
kölcsön jogcímén, melyet a sportegyesület kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott 
sportfejlesztései programja megvalósításához szükséges önerőként jogosult és köteles felhasználni. 
 
A (tagi) kölcsön összege a 2016. évi költségvetésbe betervezésre került. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
157/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához 
biztosított önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az önkormányzat tagfelvételi 
kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötendő (tagi) kölcsönszerződést elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal (kölcsönszerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
158/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához 
biztosított önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az önkormányzat tagfelvételi 
kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 2014. október 30. napján megkötött és 2016. április 28. 



14 
 

  

napján módosított sportfejlesztési program megvalósítása tárgyában kötött megállapodást a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése alapján a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás szövegének aláírására. 
 
 
Határid ő: azonnal (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
159/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához 
biztosított önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az önkormányzat tagfelvételi 
kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tagként be kíván lépni a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületbe (nyilvántartási száma: 
10-02-0001388, 1388/1999, székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.). Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó 
kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
belépési szándéknyilatkozatot és a vonatkozó okiratokat aláírja. 
  
Határid ő: 2016. szeptember 30. (belépési szándéknyilatkozat egyesület részére történő 
benyújtásáról) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
160/2016. (VIII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók 
ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 



15 
 

  

szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja.  
 
 
 
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 nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 

 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke 
 
   


