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Előterjesztés 
a hatvani hivatásos szervek dolgozóinak sport és rekreációja támogatásáról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata számára kiemelten fontos a településen élők, dolgozók komfort- és 
biztonságérzetének növelése. A városvezetés ilyen irányú törekvéseihez, valamint az elmúlt 
években ezen területen tapasztalható pozitív változásokhoz hozzájárulnak a Hatvanban működő 
hivatásos szervek is. Az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomása (székhely: 3000 
Hatvan, Nagyteleki út 40.), a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (székhely: 3000 Hatvan, 
Hunyadi tér 19.) és a Hatvani Rendőrkapitányság (3000 Hatvan, Ratkó József út 14.) dolgozói 
lelkiismeretes munkájukkal számtalanszor bizonyították a hivatásuk- és a lakosság iránti 
elkötelezettségüket.  
Fentiek elismeréseként és ezen szervek munkatársainak rekreációja érdekében indokolt az előző 
évhez hasonlóan Hatvan Város Önkormányzatának, mint a Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosának térítésmentes uszodahasználatot, valamint a nyári időszakban a 
Hatvan Városi Strandfürdő területének sportfoglalkozás céljára történő, nyitvatartási időt követő 
egy órás időtartamra vonatkozóan, térítésmentes használatot biztosítani a három szerv alkalmazottai 
részére a 2023. évben is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozóan a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának (székhely: 
3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.) dolgozói részére a Hatvan Városi Strandfürdő területének 
használatát 1 óra időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, korlátlan alkalommal 
térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, 
térítésmentesen felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint 
támogatást nyújt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatást biztosító 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2023. február 28. (a támogatást biztosító dokumentumok aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 



 

 

2. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozóan az Országos 
Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomása dolgozói részére (székhelye: 3000 Hatvan, Nagyteleki út 
40.) a Hatvan Városi Strandfürdő területét az OMSZ hatvani állománya számára 1 óra 
időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, korlátlan alkalommal térítésmentesen biztosítja, 
továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, térítésmentesen 
felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatást biztosító 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2023. február 28. (a támogatást biztosító dokumentumok aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 
 
 
3. Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozóan a Hatvani 
Rendőrkapitányság dolgozói részére (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 14.), a Hatvan 
Városi Strandfürdő területét 1 óra időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, korlátlan 
alkalommal térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan 
alkalommal, térítésmentesen felhasználható 5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, 
mint támogatást nyújt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatást biztosító 
dokumentumok aláírására. 
 
 
Határidő: 2023. február 28. (a támogatást biztosító dokumentumok aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Kft. útján 
 
 
 
 
Hatvan, 2023. január 19. 
 
 
 
         Horváth Richárd 
                      polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
                    jegyző 
 
 
 
 
 


