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

2018. július 24-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Rékasi Éva osztályvezető  
 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 bizottsági 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. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
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: 
 
146/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. július 
24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
Nyílt  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok 
megvalósításához szükséges döntésekről 
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Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához 
szükséges döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 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: 

 
147/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Futball Club Hatvan Egyesület által 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és 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 Jégkorong Szövetséghez 2018. május 2. napján benyújtott 
2018/19. évi sportfejlesztési programját. 
 
Határid ő: 2018. július 31. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
148/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről 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 hatvani 5331/21, 5331/27, 5331/41 és 
5330/2 hrsz. alatt felvett ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, 
hogy a Futball Club Hatvan Egyesület által – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény és 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 Jégkorong 
Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósuljon az 
ingatlanokon.  
 
Határid ő: 2018. július 31. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
149/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/21, 5331/27, 5331/41 és 
5330/2 hrsz. alatt felvett ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, 
hogy a Futball Club Hatvan Egyesület által – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény és 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 Jégkorong 
Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósítása esetén az 
ingatlanokon a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, 15 év időtartamra az ingatlan-
nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára, összességében az igénybe 
vett adókedvezmény mértékéig. 
 
Határid ő: 2018. július 31. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
150/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről 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 Futball 
Club Hatvan Egyesülettel 2016. május 19. napján, a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában 
megkötött megállapodást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) 
bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal, közös megegyezéssel módosítja és 
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egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2018. július 31. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
151/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Széchényi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a Futball 
Club Hatvan Egyesület által - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény és 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 Jégkorong 
Szövetséghez 2018. május 2. napján benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához 
szükséges, a határozat 1. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, valamint a 
határozat 2. számú mellékletét képező jelzálog bejegyzésre vonatkozó nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. július 31. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
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: 
 
152/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Ezek inkább csak hiánypótlások, hogy megkapjuk a pénzt? 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Ez még a szövetség döntése arról, hogy támogatják a kiegészített projektet. Erre azért volt szükség, 
mert a cukorgyári területen a feltáró út és a csapadékvíz elvezető rendszernek a megoldását ebbe a 
projektbe tettük bele, tehát ezzel kiegészítettük a jégcsarnok építményét. Erről kell még a szövetségi 
határozat, mert eddig még csak egy előzetes hozzájárulás volt. Ez nem azt jelenti, hogy a pénz meg 
van, mert ehhez még TAO-t kell gyűjteni. Ha már meg lesz a határozat, hogy ezt támogatják, akkor 
ezután lehet az emelt összegre vonatkozóan is a cégektől a TAO támogatást gyűjteni. Tehát ezzel 
még csak a lehetőség lesz meg, nem automatikusan lesz meg a pénz sajnos.  
 
 
 
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 nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


