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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Előterjesztésemhez csatolom a Képviselő-testülethez és személyemhez ír, az előző  
polgármester 2015. szeptember 8-án kézbesített levelét, melyben felszólítja az 
Önkormányzatot, hogy 4.800.000.-Ft-ot és annak kamatait fizessük meg részére. 
A korábbi, 2006 előtti polgármester jutalmával és egyéb más követeléseivel kapcsolatban 
sokat foglalkozott a képviselő-testület. Hogy jól tudjunk mérlegelni a döntéskor, 
előterjesztésemben összegeztem az eddigi követeléseket és kifizetéseket. 
 
1.) 2010. évben a képviselő-testület megalakulása után, az új képviselő-testület felvetette, 
hogy vizsgáljuk felül a korábbi polgármester jutalmával kapcsolatos önkormányzati döntést. 
A felülvizsgálat alapja a 2000. dec. 14-én meghozott képviselőtestületi határozat, valamint 
azon alapuló Dr. Pintér Gábor ügyvéd által készített polgárjogi megállapodás tartalma volt.  
A képviselő-testületi döntés így szólt: 
 
„………. polgármestert az Ország Közepe Ipari Park és Logisztikai Központ létrehozása és 
működése terén végzett kimagasló és Újhartyán község fejlesztése szempontjából korszakos 
jelentőségű eredmény elérésében kifejtett tevékenységéért jutalomban részesíti. 
Az önkormányzat a jutalom összegét az Ország Közepe Ipari Park és Logisztikai Központ 
eredményeként 2001. január 1-től, 2010. december 31-ig az önkormányzathoz az Ipari park 
területéről helyi adó címen befolyt jövedelmek 2%-ának megfelelő összegben állapítja meg 
azzal, hogy 2001. évtől évi 2 M Ft-ban (bruttó) határozza meg addig az évig, amíg a befolyt 
fenti adókból származó 2% a 2 M Ft-ot nem haladja meg.” 
 
 
Ezen felül megvizsgálásra került 2007. évben készült engedményezési szerződés is, amiben a 
jutalmazott kérte a még hátralévő részének kifizetését a házastársa részére utalja az 
önkormányzat. Az eljárás során abból indultunk ki, hogy mi volt az akkori képviselő-testület 
akarata, valamint az akkor döntés meghozatalakor mennyire felelt meg a hatályos 
jogszabályoknak.  
Több állásfoglalást és véleményt gyűjtöttünk be az ügyel kapcsolatban, hiszen az is felmerült, 
hogy az addig megkapott mindösszesen: 22. 148.308.-Ft-ot, vagy annak egy részét vissza 
kell fizettetni. 2011. május 26-i testületi ülésen tudott az ellenőrzés lezárulni, ahol a 
képviselő-testületek a volt polgármester jelenlétében kimondta, hogy az ellenőrzést lezárja 
arra való tekintettel, hogy a testület tiszteletben tartja a korábbi képviselők döntését, de 
további összeget nem fizet. Én és szerintem képviselő társaim is azt gondoltuk, hogy ezzel az 
ügy mindenki részéről végérvényesen lezárult, nem gondoltam, hogy 4 év után újból valaki is 
követeléssel lép fel. 
 



2.) Az ellenőrzés ideje alatt (ami több hónap volt) több nyílt, megkockáztatom, kioktató 
levelet kapott az önkormányzat a volt polgármestertől, sőt 2011. január 11-én további 
követeléssel élt az önkormányzat felé az alábbi levélrészlet szerint: 
 
 
 

  
 

 
 
3.) Szintén a 2011. január 11-én írt levélben további más követelés is rögzítésre került: 
 

 
 
Ezen fenti két követelésre az alábbi választ adtam: 
 



 
 
 
4.) 2007. évben az Önkormányzat adásvételi szerződést kötött 7.062.500.-Ft-os vételárért a 
volt polgármesterrel, mint földtulajdonossal és társaival, az Ipari parkban lévő KINGSPAN 
mögötti útra és szennyvízátemelőre. Erre azért volt szükség, mert a közművek ezen terület 
alatt  jönnek az ipari parkba, így utat kellett kialakítani. Sajnos a Földhivatal nem jegyezte át a 
tulajdon jogunkat 2007-ben, és mint ahogy emlékeztek rá, 2012. nov. 27-i testületi ülésen e 
miatt szintén téma volt a volt polgármesternek véleménye szerint ki nem fizetett jutalma, mer 
nem volt hajlandó első körben a már kifizetett és megkapott szedődést újból szentesíteni. 
Szerencsére a földtulajdonos társak meggyőzték a szerződés aláírásáról, így ezen ügy lezárult, 
az út nevünkre került. 
 
5.) 2013. januárjában került a képviselő-testület elé az ÚJFÖLD kft tulajdonosi problémája. 
Újhartyán Község Önkormányzata és a VICARIÓ Kft. között 2000. évben létrejött 
szindikátusi megállapodást alapján létrejött az ÚJFÖLD Kft. A szindikátusi szerződés szerint 
a VICARIÓ Kft  két ütemben, 2004. és 2006. években megvásárolta a földeket a 
földtulajdonosoktól, többek között az Önkormányzattól is. Két magánszemély nagyobb 
haszon reményében a vételár összegét az Önkormányzatnál hagyta, cserébe az ipari park 
hasznosításakor nagyobb résesedést kértek. Ezen területből a mai napig nem történt 
értékesítés, valamint az indított vizsgálat megállapította, hogy célszerű lenne a kialakult 
helyzetet az Önkormányzat részéről megszüntetni oly módon, hogy a két volt tulajdonos 
vételárát az Önkormányzat átutalással fizesse ki. Természetesen ezen ügyhöz is kapott az 
önkormányzat a volt polgármester részéről megállapodás tervezetet, mely igen magas 
kamatokat rögzít.( Ügyvédi vélemény az előterjesztésben: „A megállapodás tervezetben 
rögzített kamatok kiszámítási módja nem elfogadható, arra jogcíme  szerződő feleknek 
nincs.”) 
Mivel az Önkormányzatnak jelen jogszabályok szerint nincs jogcíme arra, hogy a vételárat 
magánál tartsa, az eladóknak pedig arra nincs jogcíme, hogy ne vegye át, így a korábbi vételár 
összeg kamatok nélkül átutalta az önkormányzat a földtulajdonosoknak, pontosan a volt 
polgármesternek 10.538.210.-Ft-ot.  
 
 
Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy a most kapott beadványról döntsenek. 


