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

2016. szeptember 29-én a Városháza kistermében 840 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője 

 Vörös József Hatvani Városgondnokság vezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 5 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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 

Ismertette az ülés napirendi pontjait és kérte, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg az alábbi 
napirendi pontot: 

• Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői megbízásának lemondással 
történő megszüntetéséről 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirend módosítását elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
188/2016. (IX. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. 
szeptember 29-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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 

 
 Előadó: dr. Veres András 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői megbízásának lemondással 
történő megszüntetéséről  

 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András előterjesztésben közreműködő 
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan, illetve a Beruházó Kft. tulajdonában lévő Szepes Béla 
utcai ingatlan cseréjéről van szó. Az önkormányzat vagyon rendelete alapján szükséges 
értékbecslést készíteni, mielőtt ingatlanok tulajdonjogának a változására okiratot készítenénk. Boba 
István igazságügyi szakértő elkészítette ezen szakvéleményt. A szakvélemény az előterjesztés 
alapját képezi, mely érték-azonosnak állapítja meg a két ingatlannak az értékét. A csereszerződés 
megkötésének a célja, hogy a közeljövőben meginduló kézilabda csarnok beruházás 
vonatkozásában az önkormányzat a földterület tulajdonjogát meg tudja szerezni. A csere 
következtében az önkormányzat válik tehát ezen ingatlan, mint földterület tulajdonosává, ez a 
későbbiekben az önkormányzatnak a pozícióját javítja, hiszen egy földterület és egy felépítmény 
jogi helyzet fog előállni. Külön önkormányzati tulajdonban lesz a földterület, a felépítmény pedig a 
TAO pályázat keretében megvalósulásra kerülő sportcsarnok a kézilabda egyesület tulajdonában 
lesz. A Polgári Törvénykönyvnek a vonatkozó szabályai szerint ilyenkor elővásárlási joga van a 
földterület tulajdonosának a felépítményre. Tehát birtokon belül lesz az önkormányzat, így 
tulajdonosi érdekeit a későbbiekben jobban tudja érvényesíteni. Az előterjesztésnek mellékletét 
képezi a csereszerződés. Jogi akadálya a csereszerződés megkötésének nincsen. Mindkét ingatlan 
teher- és igénymentes. Szolgalmi jogokat látni, hogy rengeteg van rajta, ez még a korábbi műszaki 
munkarészekből ered, de a meglevő állapot nem akadálya a szerződés megkötésének. Tekintettel 
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arra, hogy az értéket azonosnak ismerik el a felek 59 500 000.- forintban, így értékkiegyenlítést nem 
kell fizetni a csereszerződés végrehajtása során. A földhivatal be fogja jegyezni a tulajdonjogot, és 
az új tulajdoni helyzet alapján már a kézilabda csarnok építése során stabilabb és biztonságosabb 
jogi helyzet fog kialakulni. Ez a célja a csereszerződés megkötésének.   
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Van rajta sok szolgalmi jog, szennyvízcsatorna és egyéb vezetékek. A csarnok így elhelyezhető? 
 
dr. Veres András előterjesztésben közreműködő 
A műszaki kérdés természetesen a jogi kérdés után fog előjönni a tervezés és a kivitelezés 
folyamatában. Maga az okirat erről nem rendelkezik, mert nem tárgyalja, a földhivatalban lévő 
állapotból dolgoztunk. A későbbi megvalósulási tervek, főleg a műszaki engedélyek és az eljárás 
természetesen anélkül nem kaphat engedélyt, hogy ezek ne legyenek meg. Ez műszaki, építészeti 
szakkérdés lesz majd a folyamatban. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta:  
 
189/2016. (IX. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló hatvani 893/38 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 4-6. 
szám alatt található kivett üzem művelési ágú, és 1743 m2 területű ingatlant elcseréli a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kizárólagos tulajdonában álló 
hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep 
művelési ágú, 1 ha 8245 m2 területű ingatlanra. Felek a jogügylet során értékkiegyenlítéssel egymás 
felé nem tartoznak. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyban kötendő csereszerződés 
tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a csereszerződés, valamint a tulajdonjog átruházással 
kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2016. október 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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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, zárt ülést rendelet el. 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


