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Előterjesztés 
a Hatvani Közétkeztetési Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata és a kizárólagos tulajdonában álló Hatvani Közétkeztetési Kft. 
egymással 2020. július 23. napján közszolgáltatási szerződést kötött a közétkeztetés 
biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában. 
 
Felek a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseit felülvizsgálták, aktualizálták, ezért célszerű a 
szerződést módosítani és szövegét egységes szerkezetbe foglalni. A módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2020. július 23. napján 
– a közétkeztetés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában – megkötött 
közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. december 20. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. december 8. 

 
 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 



Közszolgáltatási szerződés módosításokkal egybefoglalt hatályos szövege egységes szerkezetben 
a közétkeztetés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában 

 
 
mely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-
8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-
56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem 
utca 2.; cégjegyzékszáma: 10-09-034409; adószáma: 24799591-2-10; képviseli: Kodákné Nagy Ágnes 
ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató), 
 
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 
Előzmények 

 
Felek 2020. július 23. napján közszolgáltatási szerződést kötöttek a közétkeztetés biztosításával 
kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában.  
 
Felek a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseit felülvizsgálták, és azt a mai nappal közös 
megegyezéssel módosítják, és egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint: 
 

I. A közszolgáltatási szerződés tárgya  
 

1.) Felek rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 
5. számú melléklete önként vállalt közfeladataként deklarálja a közétkeztetés biztosításával kapcsolatos 
feladatokat, mely feladatok jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képezik. 
 
2) Felek megállapítják, hogy a megrendelő a közszolgáltató gazdasági társaság kizárólagos tulajdonosa.  
 
Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladat az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősül. 
 
Mind a Megrendelő, mind a közszolgáltató a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a 
továbbiakban: Nvtv.)  3.§ (1) bek. 1.a.) pontja alapján átlátható szervezet.  
 
A közszolgáltató a Nvtv. 11.§ (11) bek.  a.)-c.) pontjai alapján kötelezettséget vállal arra, hogy  
 
a.) a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti; 
 
b.) az átengedett nemzeti vagyont a szerződéses előírásoknak megfelelően és a tulajdonos rendelkezései 
alapján valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja; 
 
c.) a hasznosításban kizárólag természetes személyek, vagy átlátható szerveztek vehetnek részt.  
 
3.) Felek kijelentik, hogy jelen szerződésre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.)  9. § (1) bekezdés h. pontja az irányadó. Eszerint  a Kbt. rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni az ajánlatkérő szervezet olyan jogi személlyel kötött szerződésére, amely felett az 
ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással 
rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 
meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó 
árbevételének több mint 80%-a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint 
kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik. 
 



4.) Jelen szerződésben foglalt közszolgáltatás az alábbi önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartású 
intézményekre vonatkozik: 
 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 
Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.); 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, Mesevilág tagóvodája (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.); 
Hatvani Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor Kálmán út 13.); 
Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.); 
Hatvani Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai u. 9.); 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 
Hatvani 5. Számú Általános Iskola (Hatvan, Szabadság út 13.); 
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (Hatvan, Géza fejedelem 
utca 2.); 
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (Hatvan, Kossuth tér 1.); 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.); 
Hatvani Bajza József Gimnázium (Hatvan, Balassi Bálint út 17.); 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást 
Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József út 
10.); 
Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Hatvan, Vécsey utca 
2/a.); 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat - Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (3000 
Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület); 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat - Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.); 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat - Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. u. 1.); 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – szociális étkeztetés (3000 Hatvan, Radnóti tér 
2/A. A épület); 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola – 3000 Hatvan, Rákóczi út 4. 
(a továbbiakban: Intézmények). 
 

II. A közszolgáltatási feladat tartalma 
 

1.) Közszolgáltató vállalja, hogy az Intézményekben étkezést biztosít jelen szerződés mellékletében 
foglaltak szerint.  
 
2.) Közszolgáltató vállalja továbbá, hogy az Intézmények és a megrendelő által szervezett rendezvények 
esetében - kapacitása keretein belül - külön megállapodás szerint a felmerülő igényeknek megfelelően 
gondoskodik az éttermi szolgáltatásról. 
 
3.) Közszolgáltató vállalja, hogy napi bontásban az Intézmények tekintetében a közszolgáltatás 
nyújtásának időtartama alatt étlapot készít korcsoportok megjelölése mellett legalább 4 hetes 
időintervallumra, melyet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 6. § szerint közzétesz. 
 
Közszolgáltató biztosítja, hogy az étlapot a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak való 
megfelelőség szempontjából dietetikus ellenőrzi és elemzi.  
 
Közszolgáltató az étlap elkészítése során köteles az ünnepnapok és ünnepek étkezési szokásait is 
figyelembe venni. 
 
4.) Közszolgáltató vállalja szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. 
 
5.) Közszolgáltató a közétkeztetési közszolgáltatási feladat ellátása során az ételek elkészítéséhez 
közreműködőt nem vehet igénybe. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az étel kiszállítására a szükséges 
árubeszerzésekre, a feladat ellátásához szükséges ingatlanok és ingóságok karbantartására, javítására, 
állagmegóvására, ételszállításra. 



 
6.) Közszolgáltató kijelenti, hogy a saját üzemeltetésű főző és tálalóegységekre vonatkozó hatósági 
engedélyek rendelkezésére állnak. 
 
7.) Közszolgáltató vállalja, hogy a közétkeztetést az Intézmények tekintetében, a saját üzemeltetésű főző 
és tálalóegységekben a vonatkozó jogszabályok, hatósági engedélyek, élelmiszerbiztonsági előírások 
alapján az ellátandó személyek számának megfelelően folyamatosan biztosítja.  
 
8.) Közszolgáltató jogosult a jelen szerződésben vállalt közszolgáltatási tevékenységét nem 
veszélyeztetve harmadik személy részére éttermi és rendezvényszervezési szolgáltatást nyújtani. 
 
9.) Közszolgáltató köteles évente rágcsáló- és rovarirtást végeztetni. 
 
10.) Közszolgáltató a közszolgáltatás biztosítása során köteles szorosan együttműködni megrendelővel 
és az Intézményekkel, melynek keretében különösen a közszolgáltatás folyamatos ellátásának akadályba 
ütközését jelezni köteles.  
 
11.) Amennyiben a közszolgáltató – neki fel nem róható okból (vis maior) – nem tudja az általa megjelölt 
főzőkonyhából biztosítani az ellátást, a közszolgáltató - a megrendelő és az Intézmények azonnali 
értesítése mellett, a megrendelő hozzájárulásával - más szolgáltatót vehet igénybe, azonban a 
szolgáltatás színvonalában, a szolgáltatott étel minőségében csökkenés nem lehet. A más szolgáltató 
igénybevételével felmerülő költségeket közszolgáltató viseli. 
 

III. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 

1.) Megrendelő kijelenti, hogy az Intézmények közreműködésével folyamatosan közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatásra vonatkozó valamennyi adatot, így az ellátandó személyek 
számát korcsoportonkénti bontásban, a diétás étkeztetési igény nagyságát, és a diéta meghatározásához 
szükséges és elengedhetetlen dokumentációt óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 
normatívájának várható nagyságát. 
 
2.) Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői 
bejelentést továbbítani közszolgáltató felé, és jogosult ellenőrizni a bejelentés nyomán tett intézkedést. 
 
3.) Megrendelő a közszolgáltató részére a tevékenységének folyamatos végzése céljából a 
közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges, a tevékenység megkezdése időpontjában 
rendelkezésre álló tárgyi feltételeket biztosította, és külön bérleti szerződés keretében közszolgáltató 
használatába adta. Közszolgáltató a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges 
egyéb eszközöket jogosult saját hatáskörében biztosítani a megrendelővel történő előzetes egyeztetést 
követően. 
 
4.) Megrendelő jogosult a közszolgáltató tevékenységét folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni.  
 
5.) Megrendelő eseti jelleggel, szúrópróba-szerűen is jogosult közszolgáltatót a közszolgáltatások 
szakszerű ellátása érdekében ellenőrizni, feltéve, ha az ellenőrzés a közszolgáltatási tevékenység 
ellátását nem veszélyezteti vagy akadályozza. 

 
IV. Pénzügyi rendelkezések  

 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy megrendelő a közétkeztetési tevékenység ellenértékét 
(nyersanyag + rezsi + ÁFA) havonta utólag a közszolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán 
feltüntetett teljesítési határidőig teljesíti közszolgáltató részére.  
 
2.) A közszolgáltató jogosult a megrendelő részére az éves, elfogadott költségvetése terhére díjbekérőt 
és / vagy előleg számlát benyújtani. 
 
- A közszolgáltató a számlát Hatvan Város Önkormányzata nevére állítja ki az alábbi intézmények 



tekintetében: 
Hatvani 5. Számú Általános Iskola; 
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola; 
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola; 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola; 
Hatvani Bajza József Gimnázium; 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - 
Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; 
Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. 

 
- A közszolgáltató (kifejezetten a megrendelő engedélyével) az intézmény nevére állítja ki a számlát az 
alábbi intézmények esetében: 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda; 
Hatvani Csicsergő Óvoda; 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda; 
Hatvani Napsugár Óvoda; 
Hatvani Százszorszép Óvoda; 
Hatvani Varázskapu Óvoda; 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda; 
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola. 

 
3.) Közszolgáltató vállalja, hogy az Intézményekben szervezett kedvezményes étkeztetés normájának 
megállapítása érdekében tárgyévre előre kalkulációt készít megrendelő számára. Felek megállapodnak, 
hogy közszolgáltató az előírásoknak megfelelően, illetve megrendelő kérése alapján adatot szolgáltat a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, így különösen a közétkeztetésre vonatkozó normatíva 
igénylése és elszámolása tekintetében.  
 
4.) Felek rögzítik, hogy az étkezési térítési díjak beszedése megrendelő illetve az Intézmények 
kötelezettsége az alábbiak szerint: 
 
 - Hatvan Város Önkormányzata számlát állít ki a szülő/gondviselő nevére, és szedi be a díjat az alábbi 
intézmények tekintetében: 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola; 
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola; 
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola; 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola; 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - 
Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; 

 
 - Hatvan Város Önkormányzata megbízásából az intézmény nyugtán szedi be a díjat, és egyben fizeti 
be az önkormányzat bankszámlájára az alábbi intézmények tekintetében: 

Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. 
Hatvani Bajza József Gimnázium; 

 
- Az intézmény számlát állít ki a szülő/gondviselő nevére, és szedi be a díjat az alábbi intézmények 
tekintetében: 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda; 
Hatvani Csicsergő Óvoda; 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda; 
Hatvani Napsugár Óvoda; 
Hatvani Százszorszép Óvoda; 
Hatvani Varázskapu Óvoda; 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda; 
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola. 

 

- Az intézmény nyugtát (kérésre számlát) állít ki a szülő/gondviselő részére, és szedi be a díjat az alábbi 



intézmény tekintetében: 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat. 

 
V. A közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya  

 
Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést jelen okirat aláírásának napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra kötik. 

  
VI. A közszolgáltatási szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása 

 
1.) Jelen szerződés megszűnik: 
 
a.) Jelen közszolgáltatási szerződés rendes felmondással 6 hónapos felmondási határidő közbeiktatása 
mellett indokolás nélkül felmondható. 
 
b.) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése 
esetében bármelyik fél általi rendkívüli felmondással. Amennyiben bármelyik fél jelen szerződésben 
vagy jogszabályban előírt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegi a másik fél jogosult 
egyoldalú nyilatkozatával a közszolgáltatási szerződést megszüntetni. Ezen felmondási jog gyakorlása 
előtt a sérelmet szenvedett fél köteles a szerződésszegés okára, és a szerződésszerű teljesítésre a másik 
felet legalább 8 napos határidő tűzésével felhívni. A rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben 
gyakorolható, amennyiben a szerződésszegés megszüntetésére megadott határidő eredménytelenül telt 
el. 
Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondási jog gyakorlása esetén a közszolgáltatást igénybe vevő 
oktatási intézmények nagy száma miatt a felmondási idő lejárata az oktatási év utolsó naptári napjára 
szólhat.  
 
c.) Közös megegyezéssel. 
 
d.) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
 
e.) A közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladat megszűnésével. 
 
f.)  A közszolgáltató vonatozó hatósági engedélyének visszavonásával. 
 
A közszolgáltatási szerződés bármely jogcímen történő megszűntetése írásbeli alakban érvényes. 
 
2.) Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően kötelesek egymással tételesen 
elszámolni a megszűnést követő 15 napon belül. 
 
3.) Jelen szerződést felek közös megegyezéssel, írásban, bármikor módosíthatják. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 
1.) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. A 
közszolgáltató a tevékenysége ellátása során köteles az ellátottak adatai vonatkozásában az adatvédelmi 
jogszabályi rendelkezéseket betartani és betartatni. 
 
Az adatkezelés jogalapja a közszolgáltató vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
(2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6.cikk (1) bek. e.) pontja 
szerinti közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés.  
 
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megrendelő a jelen szerződésben rögzített adatokat az irattári 
tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamban de legalább a 
jogviszony megszűnésétől számított 8 évig a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti számviteli 



alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles.  
 
2.) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per 
esetére kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 
 
3.) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 
vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet, a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI 
rendelet, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelete az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól, illetve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
4.) Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladatokat a jogszabályi és szakmai 
előírások betartása mellett köteles elvégezni. 
 
5) Jelen közszolgáltatási szerződés rendelkezéseit Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
………………. számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 

Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
 
Hatvan, 2022. …….. hó …. napján  
 
 
 
 
 
 
 

Horváth Richárd polgármester  Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető 
Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Közétkeztetési Kft. 

megrendelő  közszolgáltató 
 



Intézmény megnevezése, címe 
Ellátott 

korcsoport 
 

Étkeztetés 
jellege 

Étkezések típusa 
Tálalóegység 
üzemeltetője 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 

4 - 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Csicsergő Óvoda 
(Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 

4- 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.); 

4- 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, Mesevilág tagóvodája 
(Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.); 

4- 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Napsugár Óvoda 
(Hatvan, Gódor Kálmán út 13.); 

4 - 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Százszorszép Óvoda 
(Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.); 

4 - 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Varázskapu Óvoda 
(Hatvan, Jókai u. 9.); 

4 - 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
(Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 

4 - 6 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola 
(Hatvan, Szabadság út 13.); 

7 - 14 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola 
(Hatvan, Géza fejedelem utca 2.); 

7 - 14 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
(Hatvan, Kossuth tér 1.); 

7 - 14 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 



Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola 
(Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.); 

7 - 14 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(3000 Hatvan, Ratkó József út 10.); 

4 - 18 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
3000 Hatvan, Rákóczi út 4. 

7 - 14 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Közszolgáltató 

Hatvani Bajza József Gimnázium 
(Hatvan, Balassi Bálint út 17.); 

15 - 18 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Ebéd Közszolgáltató 

Heves Megyei SZC Damjanich János Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 
(Hatvan, Vécsey utca 2/a.); 

15 - 18 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Reggeli 
Ebéd 

Vacsora 
Közszolgáltató 

 
 
 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat - 
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 
(3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület); 

19 - 69 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Intézmény 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat - Idősek 
Klubja 
(3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.); 

70 - 
helyben 

fogyasztás 

Tízórai, 
Ebéd 

Uzsonna 
Intézmény 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – 
Bölcsőde 
(3000 Hatvan, Hajós A. u. 1.); 

1 - 3 éves 
korcsoport 

helyben 
fogyasztás 

Diétás ebéd Intézmény 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat – szociális 
étkeztetés 
(3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A épület); 

70 - házhoz szállítás Ebéd Intézmény 

 
 
Közszolgáltató az Intézmények által - a tárgynapot megelőző napon 10.00 óráig - leadott étkezési létszám szerinti ételadagot az alábbi időpontokban köteles az Intézmények 
részére átadni: 
- tízórai: 07:00-09:00 között, 
- ebéd: 10.00-12:00 között, 
- uzsonna: ebéddel egyidőben. 


