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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 
 

• 20/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/ 2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

• 21/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012 . (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

• 22/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módo sításáról 
 

• 23/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

• 24/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli források átadására és át vételére 

 
 
 
 
 

 
 

2014. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
20/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/ 2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok 
kialakítására törekszik a város polgárainak önszerveződő közösségeivel és a városban működő egyházak 
közösségeivel. 

(2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli a civil szervezetek és egyházközségek helyi közéletre gyakorolt 
hatását, és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, az oktatás-nevelés, a szociális és 
egészségügyi tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód, a sportolás feltételeinek 
megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett 
tevékenységét. 

(3) Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az önkormányzat közigazgatási 
területén működő – az önkormányzat céljait elősegítő, és azzal összhangban álló – civil szervezetek és 
egyházközségek programjait és működését. 

(4) Az esélyegyenlőség elve alapján az önkormányzat a civil szervezetek és egyházközségek részére a 
pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek mellett biztosítja.” 

 
2. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § E rendelet célja, hogy a civil szervezetek és egyházközségek társadalmi szerepvállalásának segítése, 

növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb 
ellátása szabályozott keretek között történjen.” 

 
3. § A R. a következő 3/A. §-sal egészül ki: 
„3/A. (1) E rendelet alkalmazásában egyházközség: 
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak Hatvanban tevékenykedő 
szervezeti egységei (továbbiakban: egyházközség). 

(2) Támogatás az önkormányzat közigazgatási területén belül működő egyházközségeknek nyújtható, amely 
a) a városhoz kapcsolódó vagy a városi lakosokat érintő programok szervezésére,  
b) Hatvan város hírét és tekintélyét növelő események megvalósítására, vagy  
c) az egyházközségen belül működő a) és b) pontban meghatározott célok elérését segítő közösségek 

működtetésére irányul.” 
 
4. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A civil szervezet és az egyházközség akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, és a támogatást olyan pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja 
fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja.”. 

 
5. § A R. a következő 9/A alcímmel egészül ki: 

 
„9/A. Egyházi keret 

 
9/A. § (1) Az Egyházi keretre pályázhatnak a 3/A. § (1) bekezdésben meghatározott egyházközségek a 3/A. 

§ (2) bekezdésében meghatározott tevékenységhez, működtetéshez. 
(2) A támogatás iránt pályázhat az egyházközség, vagy az egyházközség igazolásával az egyházközségen 

belül működő jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződések az egyházközség útján. 
(3) Az egyházközségek programjaik megvalósítására több pályázatot is benyújthatnak, ugyanazon program 

megvalósítására ugyanakkor csak egy pályázat nyújtható be. „ 
 
6. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Civil szervezet és az egyházközség pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat 

benyújtásával igényelhet. A pályázat minden évben január és augusztus hónappal kerül kiírásra. A keretösszegek 
felosztása az alábbi arányban történik: az önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keret, az ifjúsági 
keret, a szociális és egészségügyi keret, a nemzetiségi keret valamint az egyházi keret megosztási aránya a 
január havi kiírás esetén 50 %, az augusztus havi kiírás esetén 50 %, a sportfeladatokat, célokat támogató keret 
megosztási aránya a január havi kiírás esetén 60 %, az augusztus havi kiírás esetén 40 %.” 

(2) A R. 10. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet:) 
„c) az egyházközségek kivételével a pályázó eddigi tevékenységének részletes leírása,”. 
(3) A R. 10. § (6) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 



(Pályázni az adatlap hiánytalan kitöltésével és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet:) 
„g) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott bevett egyházak belső szabályzata alapján kiállított 
igazolás az egyházközség létezéséről, a képviseletre jogosult személyről.” 

 
7. § A R. 11. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza:) 
„a) a támogatott civil szervezet vagy egyházközség megnevezését,” 
 
8. § (1) A R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az önkormányzat a támogatás összegét a 

civil szervezet vagy egyházközség számlájára átutalja. Amennyiben a támogatott nem rendelkezik bankszámlával 
a lebonyolító intézménynek, sportegyesületnek, egyházközségen belül működő támogatott esetén az 
egyházközségnek kerül kifizetésre a támogatás.” 

(2) A R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy évig az a civil szervezet vagy egyházközség, amely a 

kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, és ennek tényét az illetékes bizottság 
határozatba foglalta.” 

 
9. § (1) A R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A civil szervezet vagy egyházközség részére biztosított támogatásról a döntés meghozatalát követő 60. 

napig tájékoztatót kell közzétenni a helyben szokásos módon és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. által 
úgy, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen.” 

 
10. § (1) A R. 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.  
(2) A R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. 
 
11. § Ez a rendelet 2014. május 31-én lép hatályba, és 2014. június 1-jén hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2014. május 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 

 
1. mellélet a 20/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 
  

 
 

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250751132110; 
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Szabó Zsolt polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a  
A civil szervezet / egyházközség megnevezés (székhelye: …..............; /amennyiben rendelkezésre áll:/ bejegyző 
végzés száma: …........................; adószáma: ….....................; képviseli (neve,titulusa): 
….......................................; (továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 
 

/megítélt támogatás összege:/………………………………. 
 
összegű támogatást biztosít a ......... évi költségvetésben a  Civil Alap terhére a 
….......................................................... Keret ….................................................összegéből. 
 
A támogatás eredményes pályázat alapján kerül átutalásra. 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
Pályázat címe 
 
A szakmai leírást és a költségvetést tartalmazó pályázati dokumentáció jelen szerződés mellékletét képezi. 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben utalja át a Támogatott 
 
Támogatott számlavezető fiókjának neve:………………………………………….. 
Támogatott bankszámlaszáma:……………………………………………………… 
számú számlájára.  

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS /ajánlott tartalom/ 



b) Az átutalás feltétele, hogy a Támogatott az átutalandó összegre vonatkozó, írásbeli felhatalmazást adjon a 
Támogató részére a Támogatott bankszámlájáról történő azonnali beszedésre arra az esetre, ha a Támogatott az 
összeget nem szerződésszerűen használja fel.  
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 
Támogató a Támogatott számára beszámolási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű 
felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb a tárgyévet követő január hó 10. napjáig a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé, valamint szakmai beszámolóját benyújtani a 
mellékletét képező dokumentumokkal együtt. A szakmai beszámoló mellékletét képező dokumentumok: a 
tárgyévre vonatkozó tabellák, fotók, jegyzőkönyvek, meghívók, plakátok, újságcikkek, jelenléti ívek stb. 
 

5. A támogatásról a vonatkozó rendelet mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével, szakmai beszámolóval, saját 
nevére kiállított számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és 
bizonylatoknak a Gazdálkodási Iroda által hitelesített másolatnak kell lenniük. A kitöltött elszámoló lapot a 
mellékelt számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal a 4. pontban feltüntetett határidőre a 
Gazdálkodási Irodára a szakmai beszámolót a Jegyzői Irodára kell benyújtani, kivétel a Szociális és egészségügyi 
kerettel kapcsolatos szakmai beszámolót. A Szociális és egészségügyi kerettel kapcsolatos szakmai beszámolót a 
Hatósági Iroda Általános Igazgatási Osztályára kell benyújtani. 
 
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem 
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt 
tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
7. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra 
használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak 
tekintve – a Bizottság Elnökének felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától 
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a 
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell 
mondania,  
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy 
által a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő 
adat, azonban annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 
9. Ezen megállapodás a …...... évre érvényes.  
 
10. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  
 
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
12. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Hatvan, ........  év  ... hó ... nap  
 
…....................................................    …................................................... 
  Támogató        Támogatott 
 

2. mellélet a 20/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 
 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tölti ki! 
A pályázó a rendelet szerint a kiírásnak: 
O megfelel          O nem felel meg 
A pályázat a pályázati kiírásnak: 
O megfelel           O nem felel meg 



 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

A HATVANI EGYHÁZKÖZSÉGEK EGYHÁZI KERETBŐ TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁHOZ 
 
 
 
 
 
 

     
1.A pályázat címe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………................................................. 

 
 
2.A pályázó egyházközség vagy egyházközségen belül működő közösségi csoport pályázó neve: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….......................................................….............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

 
 
3. A pályázó elérhetőségei: 
Település:  
Irányítószám:  
Utca, házszám:  
Telefon:  
E-mail:  

 
4. A pályázó értesítési címe: (a hivatal ide küldi az értesítéseket, szerződéseket) 
Település:  
Irányítószám:  
Utca, házszám:  
Telefon:  
E-mail:  

 
5. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 
a) egyházközség    b)  egyházközségben működő közösségi csoport  c) egyéb 

6. Az egyházközséget magába foglaló egyház 
megnevezése 

 

………………………………………………………… 

 

 
 
7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, telefonszáma: 
Képviselő neve:  
Telefon:  
E-mail:  

 
8. Egyházközségen belül működő közösségi csoport pályázó esetében az egyházközség elérhetőségei: 
Egyházközség neve:  
Település:  
Irányítószám:  
Utca, házszám:  
Telefon:  
E-mail:  

 
 
9. A program/tevékenység megvalósításának várható ideje, ütemezése: 
Kezdési időpont: ….......... év ………. hó ………. nap 
Befejezési időpont: ….......... év ………. hó ………. nap 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tölti ki! 
 
A Pályázat kódszáma: …......./..............          Beérkezés ideje: …........ év…… hó…….nap 



Megjegyzés: a program megvalósításának határideje legfeljebb tárgyév december 31.  
 
 
10. A program megvalósításának pénzügyi mutatói: 
A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft) ………………………………. 
A megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (Ft) ………………………………. 

A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft) ………………………………. 
 
 
11. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve, 
címe 
 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Bankszámla száma: 

 
 
12. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 
Az eddigi tevékenység részletes leírása az egyházközségen 
belül működő közösségi csoport esetén: 

 oldal 

A tervezett program költségvetése: …. oldal 
*Éves működés költségvetése …... oldal 
Egyházközségen belül működő közösségi csoport esetén 
annak igazolása az egyházközség részéről, hogy a közösség 
vagy csoport több mint egy éve működik 

 oldal 

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben meghatározott 
bevett egyházak belső szabályzata alapján kiállított igazolás 
az egyházközség létezéséről, a képviseletre jogosult 
személyről. 

 oldal 

 
Keltezés:                                           ,             év,                   hó,                nap 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalt adataim kezelésére. 
 
Hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat érvénytelen. 
 
Tudomásul veszem, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
           
 
                                   
       ……………………………………. 
                   a Pályázó aláírása 
 
Megjegyzések: 

� csak az éves működésre beadott pályázatok mellékletét képezi 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
21/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012 . (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 



1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) 15/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:  

„(3) A város hírnevét öregbítő, nagy érdeklődésre számot tartó sportesemény vagy rendezvény esetében a 
jegyző dönt az 5. és 6. mellékletben szereplő helyiségeknek a rendeletben meghatározott díjtételektől 
alacsonyabb mértékben, vagy ingyenesen történő használatba adásáról. 

(4) Amennyiben a bérlő haszonszerzési céllal veszi igénybe az 5. és 6. mellékletben szereplő helyiségeket úgy 
a rendeletben meghatározott bérleti díj mértékétől a jegyző nagyobb összeget is meghatározhat. Ebben az 
esetben sem haladhatja meg a bérleti díj a rendeletben meghatározott mérték ötszörösét." 

  
2. § (1) A R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2014. május 31-én lép hatályba, és 2014. június 1-jén hatályát veszti.  
(2) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő 11. ponttal egészül ki: 
„11. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díj 

mértékéről alacsonyabb bérleti díjat, vagy ingyenes használatba adást is megállapíthat. 
Haszonszerzési céllal történő igénybe vétel esetén a rendeletében meghatározott bérleti díj legfeljebb 

ötszörösének megfelelő bérleti díjat határozhat meg a jegyző.”  
 
Hatvan, 2014. május 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 21/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények bérbe adással történő ingatlan részeinek 

és a bérleti díj mértékének a meghatározása 
 

1. Amennyiben a bérleti időtartam 4 alkalom vagy annál több 
 

Intézmény rész megnevezése Intézmény megnevezése Bér leti díj mértéke 

Sportcsarnok és a hozzá tartozó 
öltözők és tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 3.940,-Ft + ÁFA/óra 

Tornaterem és a hozzá tartozó öltözők 
és tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakközépiskola, 
Hatvani Lesznai Anna Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és Szakiskola 

2.760,-Ft + ÁFA/óra 

Tornaszoba és a hozzá tartozó öltözők 
és tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
1.580,-Ft + ÁFA/óra 

Szabadtéri műfüves pálya Hatvani Szent István Általános Iskola, 
Hatvani 5. sz. Általános Iskola 

3.150,-Ft + ÁFA/óra 

Szabadtéri bitumenes pálya 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakközépiskola 

2.360,-Ft + ÁFA/óra 



Tanterem projektor használata nélkül 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola,  

Kocsis Albert Zeneiskola Iskola  Alapfokú 
Művészeti Iskola, 

Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

és Szakiskola 

1.960,-Ft + ÁFA/óra 

Tanterem projektor használatával 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola, 

Kocsis Albert Zeneiskola Iskola  Alapfokú 
Művészeti Iskola, 

Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

és Szakiskola 

2.760,-Ft + ÁFA/óra 

 
2. Amennyiben a bérleti szerződés 4 alkalomnál kevesebb időszakra vonatkozik a bérleti díj mértéke az 1. 
pontban meghatározott bérleti díjak 20%-os mértékkel emelt összege. 
 
3. A városi sportkoncepcióban kedvezményes terembérletre jogosított sportegyesületek részére a kedvezmény 
mértéke az 1. pontban meghatározott bérleti díjak 70%-a. 
 
4. 

Intézmény rész megnevezése Intézmény megnevezése Bér leti díj mértéke 

Kollégiumi szoba és a hozzá tartozó  
tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium  
1.580,-Ft + ÁFA/fő/éj” 

 
2. melléklet a 21/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet a 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

 
Önkormányzat alapításával vagy fenntartásával működő intézmények bérbe adással történő hasznosítása 

esetében az ingatlanok és a bérleti díj mértékének meghatározása 
 

Intézmény megnevezése Bérleti díj mértéke 

Hatvani Napsugár Óvoda 

Hatvani Százszorszép Óvoda 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

Hatvani Varázskapu Óvoda 

Hatvani Csicsergő Óvoda 

Hatvani Grassalkovich Művelődési Ház 

Ady Endre Könyvtár” 

50,- Ft/m2  + ÁFA 

 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
22/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ 5. § A lakások 
a) fecskelakásként, 
b) szociális fecskelakásként,  
c) céges lakásként, 
d) szociális alapon, 
e) szükséglakás címén, 
f) nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében, 
g) munkahelyteremtés, munkaerő-megtartás és helyben maradás elősegítése érdekében, 
h) nem szociális alapon, 
i) önkormányzati tulajdonosi érdekből, vagy 
j) költségelven 
adhatók bérbe.” 
 
2. § A R. II. Fejezete a következő 6/A. címmel egészül ki:  
 
„6/A. Munkahelyteremtés, munkaer ő-megtartás és helyben maradás el ősegítése céljából történ ő 

bérbeadás 
 
15/C. § (1) Lakás igénybevételére az a magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, 

továbbá az az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar 
hatóságok által menekültként elismert személy jogosult, aki  

a) Hatvanban vagy hatvani székhelyű jogi személynél munkaviszonyban, közszolgálati-, közalkalmazotti-, 
hivatásos szolgálati jogviszonyban áll, egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tisztségviselője,  

b) vállalja a lakbér és a lakás használatával szükségszerűen együtt járó közüzemi szolgáltatási díjak és a 
közös költség megfizetését, és a lakás, illetve ha a lakáshoz udvar tartozik annak is, és a lakókörnyezete 
tisztaságának megóvását, fenntartását, 

c) vállalja három havi lakbérnek megfelelő összeg befizetését óvadék címén a szerződés megkötésekor és 
d) nem állnak fenn vele szemben a 28. §-ban rögzített kizáró okok. 
(2) A helyben maradást elősegítő lakásként bérbe adható lakásokat az 5/A. függelék tartalmazza. Helyben 

maradást elősegítő lakásként összkomfortos, vagy komfortos lakás adható bérbe, a bérleti szerződés tervezetét a 
4. melléklet tartalmazza. 

(3) Helyben maradást elősegítő lakást a bérlő részére legfeljebb öt évi határozott időtartamra lehet bérbe adni. 
(4) A bérleti szerződést meghosszabbítani abban az esetben lehet, ha a bérlőre nézve változatlanul nem állnak 

fenn a 28. §-ban rögzített kizáró okok. 
(5) A bérleti szerződés legfeljebb három alkalommal alkalmanként egy év határozott időtartammal 

hosszabbítható meg ha a kérelmező megfelel az (1) bekezdés a) pontban foglalt feltételnek.  
 
15/D. § (1) A helyben maradást elősegítő lakásként bérbe adható lakások pályázati úton hasznosíthatóak. 
(2) A pályázatot a Szociális és Lakásügyi Bizottság írja ki és az üzemeltető készíti elő. 
(3) A pályázati felhívás legalább az alábbiakat tartalmazza: 
a) a lakás főbb műszaki jellemzői, 
b) a lakás épületen belüli fekvése, pontos címe, 
c) a lakbér összege, 
d) az óvadék összege, 
e) a bérbeadás egyéb feltételei, 
f) bérleti jogviszony tartalma, 
g) a bérleti szerződés megszegésének, illetve jogszabálysértés következményei és 
h) további ismeretek megszerzésének módja, a lakás előzetes megtekintésének lehetősége. 
(4) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. által úgy kell 

közzétenni, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen.  
(5) A pályázat benyújtási határideje a pályázati kiírás megjelenésétől számított harminc nap. 
(6) A pályázni kívánók számára lehetővé kell tenni, hogy a lakást előre egyeztetett időpontban megtekintsék. 



(7) A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani az üzemeltető címére „helyben maradást elősegítő 
lakás” megjelöléssel, a pályázati kiírásban megjelölt valamennyi formai és tartalmi kellékkel együtt. A pályázatnak 
tartalmaznia kell a pályázó 

a) személyi adatait, 
b) nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja, 
c) munkaviszonyt, közszolgálati-, közalkalmazotti-, hivatásos szolgálati jogviszony fennállását igazoló 

okiratokat, egyéni vállalkozó esetén a nemzeti adóhatóság által kiadott igazolást, gazdasági társaság 
tisztségviselője esetén a gazdasági társaság nevét és cégjegyzékszámát, és 

d) annak igazolását, hogy nem állnak fenn vele szemben a 28. §-ban rögzített kizáró okok. 
(8) A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra lehetőség nincs, kivéve, ha a pályázó a pályázathoz csatolta 

a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítvány megkérésének tényét alátámasztó 
dokumentumot. Ebben az esetben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a pályázat elbírálásáig pótolható. 

(9) A pályázatokat a benyújtásra nyitva álló határidő elteltét követően az üzemeltető öt munkanapon belül a 
Műszaki és Városfejlesztési Irodának átadja. 

(10) A pályázatokat a Szociális és Lakásügyi Bizottság bírálja el a soron következő ülésén. A Szociális és 
Lakásügyi Bizottság határozatában a benyújtott pályázatok rangsoráról dönt és sorrendben az első helyen 
rangsorolt pályázót jelöli ki bérlőként. Amennyiben a rangsorban előbb álló pályázó a bérleményt nem fogadja el, 
helyébe a soron következő érvényes pályázatot benyújtott pályázó lép. 

 
15/E. § (1) Munkahelyteremtés, munkaerő-megtartás és helyben maradást elősegítő lakásra benyújtott több 

pályázat közül elsődlegesen az a pályázó részesül előnyben, aki közszolgálatban vagy  stratégiai ágazatban 
dolgozik. 

(2) Ha az (1) bekezdésben írt elsődleges rangsorolási szempont alapján a lakás bérlője nem választható ki, azt 
kell előnyben részesíteni, aki igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően hosszabb ideje folyamatosan 
munkaviszonyban, közszolgálati-, közalkalmazotti-, hivatásos szolgálati jogviszonyban állt, egyéni vállalkozó vagy 
gazdasági társaság tisztségviselője volt vagy tanulói jogviszonyban állt. 

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben írt elsődleges és másodlagos rangsorolási szempont alapján a lakás bérlője 
nem választható ki, azt kell előnyben részesíteni, aki saját háztartásában több gyermeket nevel. 

(4) Ha a (3) bekezdésben írt rangsorolási szempont alapján sem választható ki a lakás bérlője úgy sorsolást 
kell tartani. 

 
15/F. § (1) A pályázat kiírója írásban köteles közölni a pályázat eredményét a pályázókkal. A pályázati eljárás 

eredménye ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
(2) A nyertes pályázóval megkötendő szerződés előkészítéséről az üzemeltető gondoskodik. 

 
15/G. § (1) A bérlőnek a bérleti szerződés meghosszabbítása iráni kérelmét legalább 60 nappal a szerződés 

lejárta előtt az üzemeltetővel írásban közölnie kell. A kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat, melyek a 
meghosszabbítás feltételeinek fennállását igazolják, és lehetővé kell tenni, hogy azokat az üzemeltető 
ellenőrizhesse. 

(2) A meghosszabbítás kérdésében a Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt a soron következő ülésén.” 
 
3. § A R. 4. mellékletében a „Lakásbérleti szerződés fecskelakásra” szövegrész helyébe a „Lakásbérleti 

szerződés fecskelakásra; munkahelyteremtést, munkaerő-megtartást és helyben maradást elősegítő lakásra” 
szöveg lép. 

 
4. § A R. 7. mellékletében a „-Nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadás:  405,- 

Ft/m2/hó” szövegrész helyébe a „-Nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével történő bérbeadás; 
munkahelyteremtést, munkaerő-megtartást és helyben maradást elősegítő bérbeadás: 405,- Ft/m2/hó ” szöveg 
lép. 

 
5. § Ez a rendelet 2014. május 31-én lép hatályba, és 2014. június 1-jén hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. május 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
23/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 



 
 

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„13. § (1) Méltányosságból közgyógyellátásra tarthat igényt az a személy, akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedülélő esetében 220 %-át 
nem haladja meg, és a rendszeres gyógyító ellátásnak a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által elismert 
havi díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. 

(2) A méltányos közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője dönt.” 

 
2. § (1) Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba és 2014. június 2-án hatályát veszti. 
(2) A Képviselő-testület valamint szervei működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI.26.) önkormányzati 

rendelet 10. melléklete a következő 6a. ponttal egészül ki: 
„6a. A méltányos közgyógyellátásra való jogosultság megállapításáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője dönt. (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (4) bekezdése)” 
 
Hatvan, 2014. május 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
24/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli források átadására és át vételére 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívüli természetes személyekre, jogi személyekre és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott), akik részére Hatvan 
Város Önkormányzata pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki  
a) a magánszemélyeknek juttatott külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így 

különösen  
aa) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, 
ab) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, 
ac) az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének támogatásáról szóló 31/2008. (IV. 

25.) önkormányzati rendelet, 
ad) a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelet és  
ae) a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  
alapján juttatott támogatásokra, 
b) a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján juttatott 

támogatásokra és 
c) a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre. 
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéséből további 
támogatást nem nyújthat. 

 
2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkoz ó szabályok 

 
2. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, 

melyek terhére államháztartáson kívülre céljelleggel támogatást nyújt. A támogatás odaítéléséről a költségvetési 
rendeletben foglaltak alapján a képviselő-testület dönt, a polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások 
odaítéléséről a polgármester dönt.  

 
3. § (1) Támogatásban részesülhet az, 
a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában 
címzett támogatás került megállapításra, vagy 
b) aki az önkormányzathoz, polgármesterhez, bizottságokhoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, vagy 
c) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati (Civil Alap) felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot 

nyújtott be. 



(2) A támogatási kérelem a képviselő-testületnek, polgármesternek címezve nyújtható be. A kérelemhez 
csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján 
kiállított 1. melléklet szerinti nyilatkozatot is. 

(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a 
támogatás célját, a kifizetés módját. 
 

4. § (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – 
értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A 
megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, 
képviseletében eljáró személyeket, 

b) a támogatás nyújtásáról szóló döntést, 
c) a támogatás összegét, 
d) a támogatás felhasználásának célját, feltételeit, 
e) a támogató pénzügyi teljesítésének ütemezését, 
f) a pénzügyi elszámolás, és a szakmai beszámoló módját, helyét és idejét, 
g) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit, 
h) a támogató helyszíni ellenőrzésének jogosultságát. 
(2) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra 

fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. 
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átadására szóló megállapodást az önkormányzat részéről a polgármester 

köti meg. 
(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően lehet teljesíteni. 
(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie. 
(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni. 

 
5. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási 

megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felé. 
(2) A támogatott a pénzügyi elszámolása a támogatási céllal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított, a 

támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és számlaösszesítővel 
történik. 

(3) A támogatónak az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges 
feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét. 

(4) A támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni. 
(5) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra 

fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást 
nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. 

(6) A benyújtott elszámolásokat a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal megbízott köztisztviselője ellenőrizni 
köteles, hogy a felhasználás, a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés 
tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell. 

(7) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon 
számolt el a támogatás felhasználásáról, a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el 
nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára köteles visszafizetni. 

(8) A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrei ellenőrzést végezhetnek az önkormányzat 
költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál. 
 

6. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó 
megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás 
célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és 
bizonylat fellelhetőségét. 

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és 
fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási 
program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a város honlapján közzé kell tenni. 

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni. 
(4) A közzétételről a jegyző köteles gondoskodni. 

 
3. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatko zó szabályok 

 
7. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a Képviselő-testület dönt. 
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az 

önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, mint kötelezettségeket. 
(3) Az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletének 

tartalmaznia kell. 
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 



(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait értelemszerűen 
alkalmazni kell. 

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője dönt 
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, figyelembe véve a 7. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezését. 
 

4. Záró rendelkezések 
 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 
Hatvan, 2014. május 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt  
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 24/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

NYILATKOZAT 
 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglaltak szerinti 

összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
 

Természetes személy támogatott: 
• neve: 
• lakcíme: 
• születési ideje és helye: 

Gazdasági társaság támogatott: 
• cégneve: 
• székhelye, cégjegyzékszáma: 
• adószáma: 
• képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet támogatott: 
• neve: 
• székhelye: 
• képviselőjének neve: 
• nyilvántartásba vételi okiratának száma: 
• a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (a megfelelőt aláhúzni) 
 1. nem áll fenn, vagy 
 2. fennáll az …pont alapján; 
- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség (a megfelelőt aláhúzni) 
 1. nem áll fenn, vagy 
 2. fennáll az …pont alapján. 
 
Az érintettség vagy összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: ……………… 
 
Nyilatkozom arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
rendelkezéseinek eleget téve érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése 
érdekében az alábbiak szerint intézkedtem: ………….. 
 
Kelt: …………….. 
      
      
     ……………………………………….. 
 
      aláírás/cégszerű aláírás 
 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  387/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

� Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Zsolt polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Közmeghallgatás 
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és közhasznú 

nyilvántartásba vételéről 
3. Előterjesztés a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe adásáról 
4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról 

6. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni 
eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a 
közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági 
szerződés módosításáról 

7. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet telephelyének törléséről, új telephely létesítéséről, az 
igazgató elnök megválasztásáról, felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 

8. Előterjesztés munkagépek vásárlásáról 
9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 

ügyvezetőjének a megválasztásáról 
10. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára 

szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről 
11. Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bizományosi szerződésről 
12. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről és alapító okiratának 

módosításáról 
13. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadásáról 
14. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
15. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Közgyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
16. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év indításának előkészítéséről 
17. Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratainak módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó a 2-17. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 
18. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás körében 

nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 

19. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról 
20. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 
21. Előterjesztés az egykori MÁV Kertészet állami tulajdonú ingatlanjai tulajdonjogának ingyenes 

megszerzéséről 
22. Előterjesztés a hatvani 2629 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
23. Előterjesztés a hatvani 5212 helyrajzi számú, Mártírok útja 16. szám alatti ingatlan tulajdonjogának 

ingyenes megszerzéséről 
24. Előterjesztés állami tulajdonú hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről 
25. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
26. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
27. Előterjesztés a közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés támogatásáról 
28. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
29. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezete polgármesteri keretből történő 

támogatásáról 
30. Előterjesztés a Naplemente Nyugdíjasklub polgármesteri keretből történő támogatásáról 
31. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség polgármesteri keretből történő támogatásáról 



32. Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

33. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – 
Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú szerződés teljesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

34. Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésről 

35. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
36. Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő 

Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

37. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő beruházáshoz 
nyújtandó támogatásról 

38. Előterjesztés a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről 
39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről 
40. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület homlokzatfelújításáról 
41. Előterjesztés az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről 
42. Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakítási terveinek elkészítéséről 
43. Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
44. Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltásáról 
45. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház ügyében való döntésről 
46. Előterjesztés országos autós rendezvény és verseny megtartásához való hozzájárulásról 
47. Előterjesztés az Egységes Vízkorlátozási Tervvel kapcsolatos döntésről 
48. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2013. évi ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 19-48. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 
49. Egyebek” 

 
Határozat száma :  388/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 698. (X. 25.) 2012. évi; 224. (IV. 18.), 564. (VIII. 29.), 785. (X. 
31.), 941. (XII. 12.) 2013. évi; 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. (I. 9.), 31., 35., 46., 47., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 
56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 87. (I. 30.), 113., 114., 116., 117., 118. 
(II. 13.), 134., 135., 169., 170., 171., 172., 174., 175., 176., 186., 188., 189., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 
197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 
217., 219., 227., 228., 229. (II. 27.), 246., 250., 251., 264., 265., 266., 267., 268. (III. 13.), 288., 289., 290., 293., 
294., 295., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 303., 304., 305., 306., 607., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 315., 
316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 323., 324., 325., 326., 331., 336., 342., 343., 344., 345., 346., 347., 348., 
349., 350., 371. (IV. 24.) 2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  389/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve elfogadja az átalakulással megszűnő jogutód Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
2013. december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  390/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve elfogadja az átalakulás keretében létrejövő általános jogutód Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-
tervezetét, és vagyonleltár-tervezetét.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  391/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve elfogadja Szekeres József könyvvizsgáló által elkészített, és 2014. április 10. napján kelt.” 



 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  392/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve elhatározza Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság társasági formaváltással történő átalakulását akként, hogy az átalakulás során létrejövő 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. általános jogutódja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  393/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 

legfőbb szerve elfogadja az átalakulással érintett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság tulajdonosi és tőkeszerkezetét az alábbiak szerint: 
A társaság egyszemélyi tulajdonosa, alapítója: Hatvan Város Önkormányzata 
Az alapító törzsbetéte 50.000.000,-Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  394/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően elfogadja a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal, annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri el, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okiratának aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 394/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  395/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve akként határoz, hogy az átalakulás napja: 2014. július 31.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  396/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 3:112.§ (1) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. május 
29. napjától kezdődő hatállyal megválasztja  Szabó Ottó (anyja neve: Rádóczi Mária, született: Eger, 1964.06.10.) 
3000 Hatvan, Tabán út 13-21 2/19. szám alatti lakost. Az ügyvezető határozatlan időtartamú munkaviszony 
keretében látja el feladatait bruttó 550.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét 
képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a vonatkozó okiratok aláírására.” 

 
 



H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 396/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  397/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi 
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) 
bekezdése alapján a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak 2014. május 29. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az 
alábbi személyeket választja meg: 
1./ Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti lakost 
2./ Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám alatti lakost és 
3./ Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost  
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  398/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:38.§ (1) bekezdése alapján a gazdasági 
társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra a B’artbox Könyvvizsgáló Kft-t  (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.; Kam.bej.száma: 
002000; cg.száma: 01-09-364345 adószáma: 10968570-3-42; könyvvizsgálatért felelős személy: Unger 
Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma : 006058 ) választja meg. A képviselő-testület a 
könyvvizsgáló díjazását 750.000,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  399/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 
9.§ (2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat 
rendelkezéseit. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve akként határoz, hogy kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a 
társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat 
és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 399/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 



Határozat száma :  400/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 
1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz. alatti ingatlanok üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést 
köt a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
ÜZEMELTETÉSI SZERZÖDÉS  

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - PIR: 729392 
 - statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
 - adószáma: 15729394-2-10 
 - képviseli: Szabó Zsolt polgármester 
 - mint üzemeltetésbe adó, /továbbiakban üzemeltetésbe adó/ 
 
másrészről: 
 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.  
 - cégjegyzékszáma: 10-10-020250 
 - adószáma: 14551420-2-10 
 - képviseli: Szabó Ottó vezérigazgató 
 - mint üzemeltető, /továbbiakban üzemeltető/ 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Jelen üzemeltetési szerződés megkötésének célja, hogy a Hatvan Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát 
képező Hatvani Strandon kulturált módon és biztonságosan biztosítsa a szabadidő megfelelő eltöltését és a strandfürdő 
használatát. 
 
2./ Üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képezi  a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan 
nyilvántartásában a hatvani 1661/18 hrsz. alatt felvett, 5 ha 9281 m2 területű, strandfürdő megnevezésű ingatlan, a 
hatvani 1661/19 hrsz. alatt felvett, 2 ha 1938 m2 területű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, valamint a 
hatvani 0299/4 hrsz.alatt felvett, 1097 m2 területű, szennyvíz telep megnevezésű ingatlan. 
 
Felek rögzítik, hogy jelen üzemeltetési szerződésnek nem tárgya a hatvani 1661/18 hrsz. alatti ingatlanon található, 
fagyizó, söröző, étterem, faház, mely felépítmények használata és üzemeltetése tárgyában üzemeltetésbe adó harmadik 
személlyel külön okirat keretében megállapodást kötött. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési szerződés hatálya alatt az üzemeltető jogosult az üzemeltetésbe adott 
ingatlanok, illetőleg azok egy részét rendezvények lebonyolítása érdekében harmadik személyek részére bérbe adni. 
 
3./ Jelen szerződés keretében az üzemeltetésbe adó üzemeltetésébe adja az okirat 2./ pontjában meghatározott 
ingatlanokat, melyet az üzemeltető jelen okirat aláírásával egyidejűleg üzemeltetésbe átveszi. 
 
4./ Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést 2014. június 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időre kötik meg. 
 
5./ Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltető általi birtokba vétel előtt részletesen helyszíni szemlét tartanak, 
ahol közösen rögzítik az üzemeltetésbe átadott, illetve átvett ingatlanok és az azokhoz tartozó ingóságok műszaki 
állapotát. 
 
Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetésbe átvett vagyontárgyakat őrzi, azokat rendeltetésszerűen 
használja, karbantartja. 
 



Amennyiben az üzemeltetésbe átvett vagyontárgyak vonatkozásában felújítási igény merül fel, úgy felek egymással 
egyeztetnek, és külön megállapodásukban rögzítik a felújítás során a feleket terhelő jogokat és kötelezettségeket, 
valamint annak jogviszonyukban történő elszámolását. 
 
6./ Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetésbe vevő üzemeltetőnek díjat az üzemeltetésbe vett ingatlanok 
vonatkozásában nem fizet, figyelemmel a jelen okirat 5./ pontjában foglalt rendelkezésekre. 
 
Az ingatlanon található közüzemi mérőórák az üzemeltetési szerződés hatálya alatt az üzemeltető nevére átírásra 
kerülnek. 
 
7./ Üzemeltetésbe vevő üzemeltetésbe adóval történt előzetes egyeztetés alapján  köteles az üzemeltetésbe átvett 
ingatlanokon strand szolgáltatási tevékenységet végezni.  
 
8./ Üzemeltető az üzemeltetésbe átvett vagyontárgyakat kizárólag csak üzemeltetésbe adó által meghatározott 
tevékenység célra használhatja.  
 
Üzemeltető köteles az üzemeltetésbe adó által meghatározott időtartam alatt a strand – fürdő – üzemeltetővel egyeztetett 
időtartamú nyitva tartásáról, és biztonságos üzemeltetéséről gondoskodni. 
 
Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a strand üzemeltetése során maradéktalanul betartja a strandfürdők 
működtetésére vonatkozó szakmai szabályokat. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi kárért teljes körű 
felelősséget vállal. 
 
9./Üzemeltető köteles beszerezni  a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeket, továbbá köteles 
maradéktalanul betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és közterületre vonatkozó szabályokat. 
 
10./ A rendeltetésszerű használattal járó elhasználódást meghaladó vagy egyébként nem rendeltetésszerű használatból 
eredő károkért üzemeltető felel. 
 
11./ Jelen szerződés módosítása felek egyező akarata estén írásbeli alakban érvényes. 
 
Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak jelen szerződés megszűntetésére. 
 
Rendes felmondással bármelyik fél jogosult jelen szerződést indokolás nélkül, írásban, 60 nap felmondási idő 
közbeiktatásával megszűntetni. 
 
Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűntetése esetén a szerződés 
megszűnése napjától számított 10 naptári napon belül egymással teljes körűen elszámolnak. 
 
12./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitákat békés úton 
próbálják megoldani. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak 
alávetik magukat. 
 
13./ Szerződő felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai szerint járnak el. 
 
Szerződő felek a jelen üzemeltetési szerződést elolvasták, annak tartalmát elemezték, és mint ügyleti akaratunkkal 
mindenben egyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2014. május 29. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
 képv: Szabó Zsolt polgármester  képv: Szabó Ottó vezérigazgató 
   üzemeltetésbe adó  üzemeltető 

 
Határozat száma :  401/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 
1661/18 hrsz. alatti ingatlanon található vendéglátóipari egységek (fagyizó, étterem, söröző, faház) 
üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására.” 



 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
ÜZEMELTETÉSI SZERZÖDÉS  

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - PIR: 729392 
 - statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
 - adószáma: 15729394-2-10 
 - képviseli: Szabó Zsolt polgármester 
 - mint üzemeltetésbe adó, /továbbiakban üzemeltetésbe adó/ 
 
másrészről: 
 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2. 
 - cégjegyzékszáma: 10-09-034409 
 - statisztikai számjele: 24799591-5629-113-10 
 - adószáma: 24799591-2-10 
 - képviseli: Smidné Vereb Julianna ügyvezető 
 - mint üzemeltető, /továbbiakban üzemeltető/ 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Jelen üzemeltetési szerződés megkötésének célja, hogy a Hatvan Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 
képező Hatvani Strand területén, a strand nyitvatartási ideje alatt megfelelő színvonalú vendéglátó ipari egységek 
működjenek. 
 
2./ Üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képezi  a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala 
Ingatlannyilvántartásában a hatvani 1661/18 hrsz. alatt felvett, 5 ha 9281 m2 területű, strandfürdő megnevezésű 
ingatlan. 
 
3./ Jelen szerződés keretében az üzemeltetésbe adó üzemeltetésébe adja az okirat 2./ pontjában meghatározott 
ingatlanon található alábbi felépítményeket: 
 
fagyizó   : 5 m2 
faház      : 8 + 4 m2 
söröző   : 18 + 140 m2 
étterem    : 130 + 55 + 30 m2 
 
Az üzemeltető jelen okirat aláírásával egyidejűleg a fenti ingatlanrészeket üzemeltetésbe átveszi. 
 
4./ Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést 2014. június 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időre kötik meg. 
 
5./ Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltető általi birtokba vétel előtt részletesen helyszíni szemlét tartanak, 
ahol közösen rögzítik az üzemeltetésbe átadott, illetve átvett ingatlanok és az azokhoz tartozó ingóságok műszaki 
állapotát. 
 
Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az üzemeltetésbe átvett vagyontárgyakat őrzi, azokat rendeltetésszerűen 
használja, karbantartja. 
 
Amennyiben az üzemeltetésbe átvett vagyontárgyak vonatkozásában felújítási igény merül fel úgy felek egymással 
egyeztetnek, és külön megállapodásukban rögzítik a felújítás során a feleket terhelő jogokat és kötelezettségeket, 
valamint annak jogviszonyukban történő elszámolását. 
 
6./ Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetésbe vevő üzemeltetőnek díjat az üzemeltetésbe vett vagyontárgyak 
vonatkozásában nem fizet, figyelemmel a jelen okirat 5./ pontjában foglalt rendelkezésekre. 
 



7./ Üzemeltetésbe vevő üzemeltetésbe adóval történt előzetes egyeztetés alapján  köteles az üzemeltetésbe átvett 
ingatlanokon éttermi szolgáltatói, illetőleg vendéglátóipari tevékenységet végezni. Amennyiben az üzemeltető nem 
rendelkezik megfelelő kapacitással az általa felvállalt tevékenység végzésére, úgy jogosult harmadik személyt  
teljesítési segédként igénybe venni, illetve jogosult ingatlanrészeket albérletbe adni. 
 
8./ Üzemeltető az üzemeltetésbe átvett vagyontárgyakat kizárólag csak üzemeltetésbe adó által meghatározott 
tevékenység célra használhatja.  
 
9./Üzemeltető köteles biztosítani a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeket, továbbá köteles 
maradéktalanul betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és közterületre vonatkozó szabályokat. 
 
10./A rendeltetésszerű használattal járó elhasználódást meghaladó vagy egyébként nem rendeltetésszerű használatból 
eredő károkért üzemeltető felel. 
 
11./ Jelen szerződés módosítása felek egyező akarata estén írásbeli alakban érvényes. 
 
Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak jelen szerződés megszűntetésére. 
 
Rendes felmondással bármelyik fél jogosult jelen szerződést indokolás nélkül, írásban, 60 nap felmondási idő 
közbeiktatásával megszűntetni. 
 
Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűntetése esetén a szerződés 
megszűnése napjától számított 10 naptári napon belül egymással teljes körűen elszámolnak. 
 
12./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitákat békés úton 
próbálják megoldani. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak 
alávetik magukat. 
 
13./ Szerződő felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai szerint járnak el. 
 
Szerződő felek a jelen üzemeltetési szerződést elolvasták, annak tartalmát elemezték, és mint ügyleti akaratunkkal 
mindenben egyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2014. május 29. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Közétkeztetési Kft. 
 képv: Szabó Zsolt polgármester képv: Smidné Vereb Julianna ügyvezető 
 üzemeltetésbe adó  üzemeltető 

 
Határozat száma :  402/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 

 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  403/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 



Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló közhasznúsági 
mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  404/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság – 48 483 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadásáról.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  405/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz a SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
51000 Jászberény, Álmos utca 9.; cg.száma: 16-09-001292; adószáma: 10468221-3-16 MKVK: 000639, képviseli: 
Baranyi Józsefné ügyvezető könyvvizsgálatért felelős személy: Baranyi Józsefné MKVK: 000763, lakcíme: 5100 
Jászberény, Álmos utca 9.) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztására 2014. június 1. napjától 2017. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 150.000,-Ft + ÁFA/hó, azaz Egyszázötvenezer 
forint + ÁFA /hónap. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  406/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra történő megválasztására a taggyűlés által: 

1./ Juhász Istvánné – 3011 Heréd, Kolozsvári utca 8. szám alatti lakos 

2./ Dr. Szalai László – 3024 Lőrinci, Vörösmajori utca 47. szám alatti lakos 
3./ Zsámboki Sándor – 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos. 

 
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 



Határozat száma :  407/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
előterjeszti és támogatja a társaság ügyvezetőjének Kakuk Imre 3281 Karácsond, Alkotmány utca 7. szám alatti 
lakosnak ügyvezetői tisztségből történő visszahívását, valamint előterjeszti és támogatja Kakuk Imre ügyvezető 
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 407/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  408/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
előterjeszti és támogatja Soós Péter János (anyja neve: Vallus Anna) 3000 Hatvan, Bocskai István utca 22. szám 
alatti lakos társaság ügyvezetőjévé történő megválasztását, a soron következő taggyűlés napjáról számított 
határozatlan időtartamra. Soós Péter János vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretében látja el jelen 
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés rendelkezései 
szerint, melyre tekintettel havi bruttó munkabére 450.000,-Ft, azaz Négyszázötvenezer forint összeg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  409/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9.§ (2) bekezdésére, valamint 18.§ (1)-(2) bekezdésére való 
tekintettel igennel szavaz Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő 
továbbműködéséről és ennek megfelelően módosítja a Társasági Szerződés rendelkezéseit. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  410/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz arra, hogy a társaság kérelmezze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés felhatalmazza a 
társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri 
Törvényszék elé. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
 



H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  411/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés a Társaság társasági szerződését jelen határozat mellékletét képező 
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 411/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  412/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a 
társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám alá helyezi át, és ezzel egyidejűleg a 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2. szám alatti székhelyét megszünteti.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  413/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a 
társaság tevékenységi körei között az alapító okiraton az alábbi tevékenységi köröket is feltünteti: 

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás 
79.12 Utazásszervezés 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
90.01 Előadó művészet 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.04 Növény- állatkert, természetvédelmi terület működtetése 
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  414/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója 
akként határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaságot (cg. száma: 
16-06-001721; adószáma: 26011543-2-16; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: 
Beszteri Lászlóné képviselő; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné 
könyvvizsgáló [anyja neve: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; kamarai tagsági száma: 
005734]) 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. § alapján 
megválasztja.  
A képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját havi bruttó 50.000,- Ft/hó összegben határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 



Határozat száma :  415/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való 
tekintettel elhatározza a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban 
történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  416/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a 
jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 416/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  417/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  418/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló közhasznúsági mellékletének 
jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  419/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 179 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadásáról azzal, hogy a 179 eFt mérleg szerinti eredményt a 
taggyűlés az eredménytartalékba helyezi. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  420/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz  
 

• a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-
033250; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor ügyvezető; MKVK: 004062, a 
könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Oláh Gábor ( an.: Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 
10; MKVK: 000081) Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztására 2014. június 1. napjától 2017. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása 200.000,-Ft+ÁFA, azaz 
Kettőszázezer forint+ÁFA. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  421/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. május 31. napjával történő visszahívásáról és 2014. június 1. 
napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeknek a taggyűlés általi 
újraválasztásáról: 

Papp István – lakik: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7. 

Köves Gábor Nándorné – lakik: 3000 Hatvan, Honvéd utca 4. fszt. 2. 
Hargitai Katalin – lakik: 3000 Hatvan, Kertész utca 5. 

 
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  422/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a társaság kérelmezze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 
Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés felhatalmazza a 
társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri 
Törvényszék elé. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 



H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  423/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a Társaság cégnevét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5)-(6) bekezdésére való tekintettel Hatvan-
TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra módosítsa. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  424/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a taggyűlés a Társaság társasági szerződését jelen határozat mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal módosítsa. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társaság soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 424/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  425/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát 
képviselje. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezet 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 94/E. szám alatti telephelyének törlése tárgyában 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezetnek a 
Hatvani Járási Hivatal Hatvani Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2627/1 hrsz-ú szám 
alatti telephelyének létesítése tárgyában. 

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:345.§ és 3:343.§ (2) bekezdése alapján Lisztik Lászlóné 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. szám 
alatti lakos igazgató elnöknek történő újraválasztásának tárgyában 2014. június 1. napjától 2019. május 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra. 
Az igazgató elnök megbízatását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:345.§ (1) 
bekezdése alapján az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésére tekintettel látja el. 

 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:349. §-a alapján a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági elnökének Gál 



Erzsébet (lakik 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/23.), felügyelőbizottsági tagjainak Csorba Viola Rita 
(lakik: 3000 Hatvan, Vak Bottyán utca 20.) és Gyurica Zoltán István (lakik: 3000 Hatvan, Munka utca 18.) 
2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra történő megválasztásának a 
tárgyában. 
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai megbízatásukat ingyenesen, bármiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
látják le. 

 
6. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a GABOL Audit Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak (cg.száma: 10-09-033250, adószáma: 23980989-2-10, 
székhelye : 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10. MKVK szám: 004062- képviseli: Oláh Gábor könyvvizsgáló - 
ügyvezető MKVK száma: MKVK 000081, anyja neve: Ács Gizella, lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi u. 10.) a 
Hatvani Szociális Szövetkezet könyvvizsgálójának 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra történő megválasztása tárgyában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:352. (1) bekezdése alapján. 
A könyvvizsgáló évi 100.000,-Ft+ÁFA, azaz Egyszázezer forint +ÁFA könyvvizsgálói díjra jogosult. 

 
7. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet jelen határozat 
mellékletét képező alapszabályt módosító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására, illetőleg 
az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 425/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  426/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete permetezőgép (kardántengellyel) beszerzésével a  Mátra-Agro 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 53.) bízza meg bruttó 496.590,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
felhalmozási kiadások között a MÁV kertészet gépbeszerzés költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 10. (beszerzésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 

 
Határozat száma :  427/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete használt kis-haszonjárművet vásárol Forgács Imre 
tulajdonostól (lakóhelye: 4243 Téglás, Beck Pál út 8.) bruttó 1.399.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőtől. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
felhalmozási kiadások között a MÁV kertészet gépbeszerzés költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 10. (beszerzésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 

 
Határozat száma :  428/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján ügyvezetőt (anyja neve: Horváth Erzsébet, lakik: 1132 
Budapest, Váci út. 2/6.) 2014. május 29. napjával visszahívja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  429/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve 
a Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján úgy dönt, hogy a gazdasági 



társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal megválasztja  
Földesi Gyula (anyja neve: Tóth Éva Erika, született: Budapest, 1983. 08. 27.) 1205 Budapest, Rákóczi utca 120. 
szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 2014. május 29. napjától 
kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 118.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat 
mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 429/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  430/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító okiratát a jelen 
határozat mellékletében foglalt módosító okirat tervezet rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-031348 cégjegyzékszámon bejegyzett Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2014. május 29. napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 
17./ A társaság ügyvezetője: 
 
Földesi Gyula (anyja neve: Tóth Éva Erika, lakcíme: 1205 Budapest, Rákóczi utca 120.) 
 
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve 
összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2013. évi V. törvény 3:22.§ és 
3:115. §), nem áll fenn, megbízatását elfogadta. 
Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő 
bizottságának elnöke és tagja. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Nem lehet Ügyvezető az, aki, illetőleg akinek közeli hozzátartozója a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú 
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi. 
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg. 
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget. 
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.  



A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
 
18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama: 
 
Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra 
szól. 
Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt visszavonható. Az ügyvezető 
bármikor visszahívható. 
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, ugyanakkor kötelezettségei 
megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint az ügyvezető felel. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 430/2014. (V.29.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2014. május 29. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Szabó Zsolt polgármester 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2014. május 29. 

 
Határozat száma :  431/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 235/2014. (III. 13.) számú határozatát.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  432/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzata, mint tulajdonos és a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, mint földhasználó között 
létesülő földhasználati megállapodást, amely a  hatvani 054/14 hrsz.-ú, szántó és kivett, beépítetlen terület 
megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú  ingatlanra vonatkozik.  
Jelzett ingatlanra Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás javára ellenérték fejében közfeladat ellátása érdekében – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott környezet-
egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása) – földhasználati jogot alapít a 
határozat mellékletét képező megállapodás alapján.  
A képviselő-testület falhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 432/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  433/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizományosi szerződést köt Floris-Gourmet Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1. em. 2.; cg.száma: 10-09-034300, 
adószáma: 24743820-2-10, képviseli: Bési Viktor ügyvezető) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:281. § (1) bekezdés alapján jelen határozat mellékletét képező bizományosi szerződés rendelkezései szerint. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Floris-Gourmet 
Kft.-vel megkötendő bizományosi szerződés aláírására.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2014. június 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 433/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  434/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hatvan Város Önkormányzatának a Floris-
Gourmet Kft.-vel kötendő bizományosi szerződésből kifolyólag 2.133 eFt bevétel kiesése keletkezik, mely Hatvan 
város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
igénybevételével kerül kiegyenlítésre.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  435/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója akként 
határoz, hogy kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Közalapítvány közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételét, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az alapító képviselője az alapítvány 
közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket 
Nyilvántartó Irodájánál.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  436/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 436/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  437/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a 
közalapítvány könyvvizsgálójának a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(cg.száma: 10-09-033250, adószáma: 23980989-2-10, székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10. MKVK szám: 
004062- képviseli: Oláh Gábor könyvvizsgáló - ügyvezető MKVK száma: MKVK 000081, anyja neve: Ács Gizella, 
lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi u. 10.) 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
választja meg. 
A könyvvizsgáló díjazásban nem részesül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  438/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2013. évi beszámolóit 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. 
F e l e l ő s  : „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumi elnöke 

 
Határozat száma :  439/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében meghatározott Civil 
Alap költséghelyhez további 1.000.000.-Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.” 
 



H a t á r i d ő  : 2014. május 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  440/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 31. napi hatállyal összeolvadással megszünteti a 
Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) elnevezésű intézményeit, mellyel párhuzamosan azok 
jogutódjaként 2014. június 1. napi hatállyal önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szervet hoz 
létre Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel a hatvani 5231/2 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatti székhellyel, és a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okiratokat és 
alapító okiratot elfogadja, melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; a képviselő-testület az 
integrált intézmény létszámkeretét 10 főben állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 31. (a megszüntető okirat és az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 440/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  441/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.)  igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. február 1. napjától 2015. január 31. 
napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett megbízott Ferencz 
Beatrixot  magasabb vezetői feladatainak ellátása alól az intézménynek a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjteménnyel való összeolvadásával párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. Ezzel 
párhuzamosan, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakörét megtartva 2014. június 1. napjától megbízza az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói feladatainak 
ellátásával az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2014. augusztus 
31. napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  442/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. szeptember 1. napjától 
2015. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett 
megbízott Dr. Ozsváth Gábor Dánielt magasabb vezetői feladatainak ellátása alól, az intézmény összeolvadásával 
párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. Felkéri az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
megbízott igazgatóját, hogy Dr. Ozsváth Gábor Dániel illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján állapítsa meg.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  443/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 1. napi hatállyal megalapításra kerülő Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) elnevezésű intézmény igazgatói 
(magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a 2014. szeptember 1. – 2017. 
augusztus 31. napig terjedő határozott időtartamra vonatkozóan a jelen határozat melléklet képező tartalommal.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. június 13. (a pályázati felhívás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet  



 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  

 
igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 
 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglakoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. 09. 01 - 2017. 08. 31-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 11. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató.  Felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az 
intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű 
ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos 
betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati 
közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a 
törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. (1), 6/E. (2) és 6/F. (1) bekezdései alapján: 

– szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (aki legalább az egyik kulturális intézménytípus 
intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel), azaz 

– rendelkezik 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és a végzettségnek és 
szakképzettségnek és egyben a közérdekű muzeális gyűjtemény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy  

– rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy rendelkezik nem szakirányú 
egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi 
képzettséggel, idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert 
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi 
teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy 
az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez. 

–  magyar állampolgárság,  
–  büntetlen előélet. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
− szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi munkahelyeket is, 
− a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja, 
− a végzettséget igazoló okmányok közjegyző általi hiteles másolata, 
− 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
− nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 

− nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 



 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ludányi Brigitta Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzői Irodájának köznevelési referense nyújt a 06-37/542-365-ös telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás 
megnevezését: igazgató. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

a) Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
b) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja -  www.kozigallas.hu 

 
Határozat száma :  444/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Széchenyi 
Zsigmond Könyvtár és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény költségvetési előirányzatainak 
maradványát 2014. június 1-jei hatállyal az újonnan létrejövő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
intézmény előirányzataként rendeli módosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  445/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

 4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport; 
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport 
e) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

8 óvodai csoport; 
g) Hatvani Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport. 
 
Mindegyik óvodai csoport a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. sz. mellékletében 
meghatározott átlaglétszám (20 fő) felett szervezhető, és az óvodavezetők a más településről jelentkezett 
gyermekeket is felvehetik.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 29. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  446/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. út 44.) 265/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 324/2013. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. napi hatálybalépés mellett a jelen 



határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 446/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  447/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
L. út 49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 325/2013. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. napi hatálybalépés mellett a jelen 
határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 447/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  448/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 267/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 431/2011. (VII. 21.), 
525/2011. (IX. 14.), valamint 326/2013. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 
2014. július 1. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 448/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  449/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. 
u. 13.) 268/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 327/2013. (V. 30.) számú képviselő-
testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 449/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  450/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
A. u. 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 328/2013. (V. 30.) számú képviselő-
testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 450/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 



Határozat száma :  451/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 
9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 479/2012. (VII. 11.), valamint 329/2013. 
(V. 30.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. napi hatálybalépés mellett 
a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 451/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  452/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 271/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 330/2013. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2014. július 1. napi hatálybalépés mellett a jelen 
határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 452/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  453/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a 
személyes gondoskodás körében végzett 2013. évi feladatellátásról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  454/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. közfoglalkoztatási feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  455/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása okán támogatási 
szerződést köt a MÁV Zrt.-vel a Hatvani Vasútállomás épületére vonatkozó üzemeltetési feladatok ellátására. 
A támogatási szerződés a határozat mellékletét képezi. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Központi Gondnokság útján 

 
(A 455/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  456/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani  2600/5 helyrajzi számú 47,11 AK értékű 1 ha 2332 
m2 nagyságú, szántó megnevezésű és a hatvani 2603 helyrajzi számú 150,15 AK értékű 3 ha 9305 m2 nagyságú 
szántó megnevezésű ingatlanok tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján közfoglalkoztatás közfeladat – városi közétkeztetést 
ellátó mezőgazdasági termelés folytatása – magasabb színvonalon történő ellátása céljából kérelmezi az ingyenes 
átruházását a Magyar Államtól. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok  tulajdonjogának ingyenes 
átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az 
ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az 
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges 
pénzügyi forrást 200.000,- Ft erejéig a  Hatvan város 2014. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai 
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 4. (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  457/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 2629 helyrajzi számú, kivett 
lakóház és udvar megnevezésű, 1318 m2 nagyságú, MÁV Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában álló ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében tárgyalást kezdeményezzen a tulajdonossal, valamint az ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és 
megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat 
végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 300.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi költségvetésében a 
városüzemeltetés kiadásai között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (tárgyalások megkezdésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  458/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5212 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, 
Mártírok útja 16. szám alatt található, 765 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
rendelkezései alapján közpark kialakításának és fenntartásának, valamint lakás- és helyiséggazdálkodás 
biztosítása közfeladat magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi az ingyenes átruházását a Magyar 
Államtól, valamint az átruházáshoz szükséges vagyonkezelő BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
hozzájárulását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az 
ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az 
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges 
pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig a  Hatvan város 2014. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai 
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 4. (kérelmek benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  459/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 346/2013.(V. 30.) számú képviselő-testületi határozatát 
hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  460/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a lakás- és helyiséggazdálkodás közfeladat 
magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi a Magyar Nemzeti Eszközkezelő Zrt. útján Hatvan város 
közigazgatási területén levő, a Magyar Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által az önkormányzati tulajdonba adás 
kezdeményezésének időpontjáig az állam nevében megvásárolt összes lakóingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kerülését. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok  tulajdonjogának ingyenes 
átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az 
ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az 
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges 
pénzügyi forrást 2.000.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai 
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.” 
 



H a t á r i d ő  : 2014. június 5. (a kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  461/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közszférában dolgozók számára, illetve 
szükség esetén a városban stratégiai jelentőségű gazdasági társaságok munkavállalói számára történő 
lakásépítési program megvalósítása céljából a lakásigények kerüljenek felmérésre.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  462/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét  a Közinbau-Origo 
Kft.-vel (8360 Keszthely, Helikon u. 4., képviseli: Belcsug Angéla ügyvezető) együttműködési megállapodás 
megkötésére, - a közszférában dolgozók számára történő, illetve szükség esetén a városban stratégiai 
jelentőségű gazdasági társaságok munkavállalói számára történő lakásépítési program megvalósítása céljából és 
ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátja, 10 éves elidegenítési tilalom egyidejű kikötése mellett, a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú hatvani 5143/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 5492 m2 
nagyságú, természetben a Széchenyi utcában található és a hatvani 4890/3 helyrajzi számú, telephely 
megnevezésű 10.233 m2 nagyságú, természetben a Batthyány utcában található ingatlanokat - valamint 
felhatalmazza a szükséges eljárási cselekmények lefolytatására, azzal a kikötéssel, hogy az együttműködési 
megállapodás megkötését követő testületi ülésre utólagos jóváhagyás céljából beterjessze.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  463/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga (székhelye: 1123 Budapest, Ráth 
György út 6.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. Támogatott az átutalt összeget a Hatvani Alapszervezet esztergomi 
kirándulásának útiköltség-térítésére köteles fordítani. 
A fenti összeg a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
polgármesteri keret terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 6. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 463/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  464/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Naplemente Nyugdíjasklub (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) számára 111.445,- Ft, azaz Egyszáztizenegyezer-négyszáznegyvenöt forint támogatást nyújt a 
jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A támogatási összeg a Hatvan 
város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 464/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  465/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felvidéken és a Vajdaságban élő magyar gyermekek magyar 
iskolába történő beiratkozásának támogatására a Beiratkozási Ösztöndíj Programon keresztül 100.000,- Ft, azaz 
Egyszázezer forint támogatást nyújt a Rákóczi Szövetségnek (székhelye: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. 
IV/1.) a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában 
szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 6. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
(A 465/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  466/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése tárgyú kivitelezéshez kapcsolódó 
kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 6.100.000.-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése tárgyú kivitelezéshez kapcsolódó 
kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű, 6.100.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  467/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 273/2014. (IV. 10.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült 
értéke nettó 64.810.186-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás nettó 42.913.386.-Ft összegben pályázati forrásból, nettó 21.896.800.-Ft összegben 
saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része a 779/2012. (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján Hatvan város 2014. évi költségvetésében elkülönítve szerepel. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” 
elnevezésű, nettó 64.810.186.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  468/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2014. évi közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (honlapon történő közzétételre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve  
 

Ssz. Eljárás tárgya 
Kbt. 18. § 

alkalmazása 
Eljárásrend 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

Eljárás tervezett 
indítása 

1. Tisztítószerek beszerzése  
Nemzeti  

eljárásrend 
3.500.000.-Ft 

2014. március 15-
ig 

2. 
Irodaszer, nyomtatvány 

és egyéb papíráru 
beszerzése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
3.750.000.-Ft 

2014. március 15-
ig 

3. Utántöltő anyagok 
beszerzése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
2.000.000.-Ft 

2014. március 15-
ig 

4. Gáz energia beszerzése   
Közösségi 
eljárásrend 

72.000.000.-Ft 
2014. március 15-

ig 

5. Bástya utcai parkoló 
építése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
71.792.184.-Ft 

2014. március 15-
ig 

6. Székely utca felújítása  
Nemzeti 

eljárásrend 
22.268.000.-Ft 2014. április 15-ig 

7. 
Varázskapu Óvoda 

épületének energetikai 
korszerűsítése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
15.517.548.-Ft 2014. április 15-ig 

8. 

Kossuth Lajos Általános 
Iskola épületének 

energetikai 
korszerűsítése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
82.006.073.-Ft 2014. április 15-ig 

9. 

Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
76.599.183.-Ft 2014. április 15-ig 

10. Villamos energia 
beszerzése  

Nemzeti 
eljárásrend 

12.412.500.-Ft 
2014. október 15-

ig 

11. 

A Hajós Alfréd utcai és 
Mohács utcai bölcsődék 
részére riasztórendszer 

kiépítése 

Igen  
/18. § (2) 
bekezdés/ 

Nemzeti 
eljárásrend 

1.300.000.-Ft 
2014. február 15-

ig 

12. 
A Hajós Alfréd utcai 

bölcsőde részére bútorok 
beszerzése 

Igen  
/18. § (2) 
bekezdés/ 

Nemzeti 
eljárásrend 

1.300.000.-Ft 
2014. február 15-

ig 

13. 

Hatvani Varázskapu 
Óvoda épületének 

felújításához kapcsolódó 
munkák megrendelése 

Igen  
/18. § (2) 
bekezdés/ 

Nemzeti 
eljárásrend 

 5.030.453.-Ft 2014. április 15-ig 

14. 

Kossuth Lajos Általános 
Iskola épületének 

felújításához kapcsolódó 
munkák megrendelése 

Igen  
/18. § (2) 
bekezdés/ 

Nemzeti 
eljárásrend 

49.266.069.-Ft 2014. április 15-ig 

15. Hatvani Közös Igen  Nemzeti 50.361.558.-Ft 2014. április 15-ig 



Önkormányzati Hivatal 
épületének felújításához 

kapcsolódó munkák 
megrendelése 

/18. § (2) 
bekezdés/ 

eljárásrend 

16. Gyermekorvosi rendelő 
építése Újhatvanban  

Nemzeti 
eljárásrend 

64.810.186.-Ft 2014. május 31-ig 

17. 

Újhatvani Római 
Katolikus Általános 

Iskola épületenergetikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó 

kivitelezés és kiviteli 
tervek elkészítése” 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
 30.758.965.-Ft 2014. május 31-ig 

18. 

Hatvani Vörösmarty 
Óvoda épületenergetikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó 

kivitelezés és kiviteli 
tervek elkészítése 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
12.013.356.-Ft 2014. május 31-ig 

19. 

Hatvani Csicsergő Óvoda 
épületenergetikai 

fejlesztéséhez kapcsolódó 
kivitelezés és kiviteli 

tervek elkészítése 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
25.599.834.-Ft 2014. május 31-ig 

20. 

Hiányzó kerékpárút 
szakasz fejlesztése 

Hatvan városában című 
projekthez kapcsolódó 
kivitelezési munkák és 

kiviteli tervek 
megrendelése 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
142.900.000.-Ft 2014. május 31-ig 

21. 

Hatvan Város 
Önkormányzat helyi 

jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése 

- Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése 
tárgyú kivitelezéshez 
kapcsolódó kiegészítő 
munkák megrendelése 

Igen  
/18. § (2) 
bekezdés/ 

Nemzeti 
eljárásrend 

6.100.000.-Ft 2014. június 15-ig 

 
Határozat száma :  469/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú „Hatvan-Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat keretében a projektmenedzsment feladatok ellátását az 
ÉSK Tervezőiroda Kft.-től (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV. em. 28.) rendeli meg bruttó 1.270.000,- Ft 
megbízási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  470/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú “Hatvan-Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság biztosításával járó 
feladatok ellátását az ÉSK Tervezőiroda Kft.-től (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV.em.28.) rendeli meg 
bruttó 635.000,- Ft megbízási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  471/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú „Hatvan-Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatok ellátását az 
INCORSO Építész- és Építőműhely Kft.-től (székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 16.) rendeli meg bruttó 
1.397.000,- Ft megbízási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  472/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület – a Magyar Labdarúgó 
Szövetség 2012. december 13. napján kelt határozatával jóváhagyott – sportfejlesztési programja alapján, a 
Népkert Sporttelepen történő (II. ütemes) beruházáshoz pályalocsoló hálózat kiépítésére, honlap fejlesztésre és 
pályavonalazó gép beszerzésére bruttó 838.428,- Ft önerőt biztosít a Futball Club Hatvan Egyesület részére.  
Az önerő összege Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az 
alábbiak szerint áll rendelkezésre: bruttó 765.000,-Ft erejéig az „FC Hatvan támogatás”(előző évi) költséghelyen, 
73.428,-Ft erejéig a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan támogatás 2014. évi” költséghelyen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  473/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület – a Magyar Labdarúgó 
Szövetség 2013. december 2. napján kelt határozatával jóváhagyott – sportfejlesztési programja alapján, a 
Népkert Sporttelepen történő (III. ütemes) beruházáshoz bruttó 2.316.000,- Ft önerőt biztosít a Futball Club 
Hatvan Egyesület részére. 
Az önerő összege Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan támogatás 2014. évi” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  474/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 078/15 
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 7872 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 078/21 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 1 m² nagyságú ingatlant 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  475/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 078/16 
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 1 ha 3553 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 078/23 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 25 m² nagyságú ingatlant 2.000,-Ft, azaz Kétezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  476/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/10-ed tulajdoni arányban önkormányzati tulajdonú, hatvani 
080/12 helyrajzi számú, saját használatú út megnevezésű, 1 ha 5183 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 080/13 
helyrajzi számú, saját használatú út megnevezésű, 444 m² nagyságú és a 080/14 helyrajzi számú, saját 
használatú út megnevezésű, 126 m² nagyságú ingatlan 2/10-ed tulajdoni hányadát 10.600,-Ft, azaz Tízezer-
hatszáz forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút 
fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  477/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 093 helyrajzi 
számú, közút megnevezésű, 1 ha 9852 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 093/1 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 38 m² nagyságú ingatlant 4.000,-Ft, azaz Négyezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  478/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0109 helyrajzi 
számú, közút megnevezésű, 1 ha 5772 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0109/1 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 36 m² nagyságú ingatlant 3.000,-Ft, azaz Háromezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  479/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0118 helyrajzi 
számú, közút megnevezésű, 5014 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0118/1 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 38 m² nagyságú ingatlant 4.000,-Ft, azaz Négyezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  480/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0124/1 
helyrajzi számú, közút megnevezésű, 4185 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0124/3 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 4 m² nagyságú ingatlant 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  481/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0126 helyrajzi 
számú, közút megnevezésű, 2859 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0126/1 helyrajzi számú, közút 



megnevezésű, 30 m² nagyságú ingatlant 3.000,-Ft, azaz Háromezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  482/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0128 helyrajzi 
számú, közút megnevezésű, 2229 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0128/1 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 24 m² nagyságú ingatlant 2.000,-Ft, azaz Kétezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  483/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0133 helyrajzi 
számú, árok megnevezésű, 2691 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0133/1 helyrajzi számú, árok megnevezésű, 
12 m² nagyságú ingatlant 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 
32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  484/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0171 helyrajzi 
számú, közút megnevezésű, 1 ha 4359 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0171/1 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 60 m² nagyságú ingatlant 6.000,-Ft, azaz Hatezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  485/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0217 helyrajzi 
számú, közút megnevezésű, 1 ha 2206 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 0217/1 helyrajzi számú, közút 
megnevezésű, 34 m² nagyságú ingatlant 3.000,-Ft, azaz Háromezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar 
Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző adásvételi szerződés 
megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  486/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 5318/2/A/3 helyrajzi 
számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található  lakás megnevezésű, 89 m2 nagyságú 
ingatlant, legalább bruttó 3.700.000,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni 
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (meghirdetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Pályázati felhívás  

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám 
alatti társasházban találhatói,  lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség 
megteremtése céljából.  
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, eyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:  5318/2/A/3 
-Területe: 89 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1 
-Közműellátottság: komfort nélküli. 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 3.700.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város 
Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani, 5318/2/A/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a 
pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló 
nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2014. június 23. 16:00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 5318/2/A/3 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2014. június 25. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság által, a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. Az 
elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok 
elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú 
érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg. 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 90 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, nyertes pályázat esetén a pályázót az ingatlanra vonatkozóan 
felújítási kötelezettség terhelje, az önkormányzatot elő/visszavásárlási jog illeti meg a szerződés megkötése időpontját 
követő 3. év december 31. napjáig. 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályásó saját 
feleleősségére és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt pályázat tárgyáról, amely a 
befektetési, vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  487/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4604/14/A/3 helyrajzi 
számú, természetben Tabán út 4. fsz. 1. szám alatt található lakás megnevezésű, 20 m2 nagyságú ingatlant, 
legalább bruttó 1.400.000,- Ft, azaz Egymillió négyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.” 
 



H a t á r i d ő  : 2014. május 30. (meghirdetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 4604/14/A/3 helyrajzi számú, természetben Tabán út 4. fsz. 1. szám alatti 
társasházban található  lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése 
céljából.  
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, eyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:   4604/14/A/3 
-Területe: 20 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1. 
-Közműellátottság: komfort nélküli. 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 1.400.000,- Ft, azaz bruttó Egymillió négyszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város 
Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani, 4604/14/A/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a 
pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló 
nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2014. június 23. 16:00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 4604/14/A/3 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2014. június 25. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság által, a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. Az 
elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok 
elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú 
érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg. 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 90 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, nyertes pályázat esetén a pályázót az ingatlanra vonatkozóan 
felújítási kötelezettség terhelje, az önkormányzatot elő/visszavásárlási jog illeti meg a szerződés megkötése időpontját 
követő 3. év december 31. napjáig. 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályásó saját 
feleleősségére és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt pályázat tárgyáról, amely a 
befektetési, vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  488/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlan 
homlokzatfelújításának kiegészítő munkáival a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 



Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2) bízza meg bruttó 381.381,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 13. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 

 
Határozat száma :  489/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 568/2013. (VIII. 29.) számú képviselő-testületi határozatát 
hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  490/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az újhatvani piac tanulmánytervének az elkészítésével az 
Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) bízza meg bruttó 500.000,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  491/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani piac tanulmánytervének az elkészítésével az 
Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) bízza meg bruttó 1.079.500,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  492/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső 
önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési terveinek az elkészítésével az 
Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) bízza meg bruttó 9.980.930,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  493/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek az 
elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) bízza meg bruttó 1.136.650,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  494/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belváros közterületeinek környezetalakítási terveinek 
elkészítésével a Park Terv Stúdió Kft.-t (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 27.) bízza meg bruttó 2.856.230,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen biztosított.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  495/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi 
felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 226/2014. (II. 27.) számú határozatát annyiban, hogy annak 
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2014. évi intézményfelújítási feladatterv 

  Felújítás 
Óvodák (bruttó E Ft) 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   
az emeleten a teraszajtó cseréje-előtetővel 125 
kamerás, mágnes záras beléptető rendszer kiépítése az épületbe lépéshez 80 
radiátorok hőfokszabályozó gombbal való felszerelése  216 
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása 60 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)   

terasztető és épület közötti hézag megszüntetése 120 
üvegtetős folyosó burkolatának cseréje 290 
gazdasági bejárat burkolatának cseréje 50 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)   

laminált parkettázás (nevelői öltöző, dolgozói öltöző, fejlesztőszoba, iroda) 190 

radiátorok cseréje 2 csoportszobában 400 

1 csoportszoba ablakára redőny szerelése  170 

udvari fedett terasz felújításához szükséges anyagok beszerzése 500 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   

középső mosdó felújítása 800 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
Bajza utca felőli bejárati kapu cseréje (kovácsoltvas kapura) 150 
külső, téglaburkolat fugázásának folytatása 300 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   
az óvoda kerítésének cseréje az iskola felőli oldalon 350 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
lépcső csúszásmentes burkolatának cseréje 150 
szúnyogháló elhelyezése a csoportszobák és a mosdók ablakaira 200 
Általános iskolák   

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, K ossuth tér 1.)   
parketta felújítása néhány tanteremben és a tanáriban (2 db) 400 

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, G éza fejedelem u. 2.)   
világításkorszerűsítés (könyvtár, ének-zene terem) 300 
parkettázás (könyvtár, ének-zene terem) 450 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.):   
könyvtár helyiségének parkettázása 110 m2 555 

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   
anyagköltség biztosítása a térburkolat alá 180 
táncterem kialakításának II. ütemének megvalósítása 5 842 

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



a tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje 800 

Középiskolák   
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és In formatikai Szakközépiskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.)   
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvben, továbbá az erősáramú 
berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt súlyos hibák, illetve karbantartás 
keretében ellátandó hibák javítása 200 

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (30 00 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)   
szúnyogháló elhelyezése mosdóban és vegyszerraktárban 100 
"B" épület földszintjén lévő mosdók felújítása 800 
az intézmény bejárata és belül is erősen salétromos, potyog a vakolat, újravakolás és a salétrom 
kezelése mindenképpen fontos 209 
kazánház teteje beázik, javítása szükséges 200 
  (bruttó E Ft) 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   

Hajós A. úti Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)   
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályának 2013. évi ellenőrzési 
jegyzőkönyvének előírása alapján " a ház melletti járda, illetve a gazdasági bejárat felőli járda 
repedezett, így balesetveszélyes, annak felújítása indokolt." Ugyanezen járdaszakaszon a 
csatorna alatti vízelvezető a járdán nincs betakarva, a munkavédelmi bejárás során is 
balesetveszélyesnek minősítették, ide megfelelő vízelvezetés és rács kialakítása szükséges. 961 
gáz vízmelegítő cseréje elektromos vízmelegítőre 85 
bejárati ajtó cseréje 58 

Fogyatékkal Él ők Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.)   
automata kapu kiépítése, udvaron autóbeálló kiépítése, bejárat fölé esővédő tető felszerelése 500 

Védőnői Szolgálat I. (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.)   

védőnői munkaszobában és tanácsadói részben a linóleum cseréje (25m2) 100 

1. számú bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
a felújításból kimaradt kerítésrész cseréje 

kerítés építése és kiskapuk elhelyezése 
597 

2 db homokozó építése 1 353 

Rendelő   

Horváth M. út 21.   
bejárati ajtó javítása 50 
linóleum cseréje a rendelőben 250 
A váró és mellékhelyiségek kövezete több helyen töredezett, nehezen tisztítható. Burkolat 
cseréje. 450 

Kossuth tér 8.   
fűtési rendszer felújítása, kazáncsere tervezési költséggel 1 500 

Bajcsy- Zs. út 4/a.   
A beteg WC rossz, használhatatlan. Ugyanitt nem jön víz a kézmosóból.  200 
A rendelőben nem folyik le a víz a lefolyón, víz-és csatornarendszer felülvizsgálata. 200 

Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.)   
a főhomlokzaton az üvegfal fakereteinek festése 500 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tanker ülete (3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 3.)   
a lépcső és bejárati ajtó fölé esővédő féltető építése  80 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossu th tér 2.)   
irattárban a padló burkolatának a cseréje, szellőző kiépítése 400 

    
intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása 1 000 

    
tartalékkeret 7 529 



    
Összesen: 30 000 

 
Határozat száma :  496/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd u. 3.) emeletén lévő teraszajtó cseréjével a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 
30.) bízza meg bruttó 124.333,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  497/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) az üvegtetős folyosó burkolatának cseréjével a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 
Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 289.814,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  498/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. számú Általános Iskolában (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság u. 13.) a könyvtár helyiségének parkettázásával a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 
Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 554.355,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  499/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) az intézmény főbejáratánál lévő előtér festésével a Barnibau-Építő 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 208.280,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  500/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubjában (székhely: 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) az épület melletti járda, a gazdasági bejárat felőli járda, valamint a csatorna alatti 
vízelvezető javításával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 
960.120,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma :  501/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubjában (székhely: 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) a gáz vízmelegítő cseréjével Prisztóka László-t (székhely: 3014 Hort, Rákóczi u. 
43.) bízza meg bruttó 85.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  502/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani Gondozási Központ Idősek Klubjában (székhely: 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) a főbejárati ajtó cseréjével a Magyar Építő Trade Kft.-t (székhely: 1063 Budapest, 
Szinyei Merse utca 10.) bízza meg bruttó 57.150,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  503/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. számú bölcsőde (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 
1.) területén a felújításból kimaradt kerítésrész cseréjével, valamint kerítés építésével és kiskapuk elhelyezésével 
a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 596.900,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  504/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. számú bölcsőde (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 
1.) területén 2 db homokozó elhelyezésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg 
bruttó 1.352.550,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos magyarországi gyártóját és forgalmazóját. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  505/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog szigeten lévő 1 db 20 kV-os távvezeték 
kiváltásával a GA Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.) bízza meg bruttó 3.947.635,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 5. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  506/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház közös 
képviselője személyéről történő döntés tárgyában összehívandó társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy 
gyakorolja, hogy a társasház közös képviselői feladatait a Perfekt-Rich Kft. (3000 Hatvan, Gáspár András u. 1/C.) 
lássa el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  507/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 
23.) önkormányzati rendeletben foglalt, az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezések 
figyelembe vételével hozzájárul ahhoz, hogy a Speed Rally Team Sportegyesület (székhely: 2612 Kosd, Petőfi u. 
26., képviseli: Fodor Krisztián) 2014. június 21. napján 06.00 órai kezdettel 14.00 óráig az SRT Szlalom Party, 
valamint 16.00 órától 20.00 óráig a Magyar Amatőr Rallye Bajnokság, északi régió, 3. fordulójának prológja 
rendezvények megrendezése céljából, bruttó 10.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében 2014. június 21. 
napján 05.00 órától a hatvani  6310/1, 6310/2,6310/3, 6310/4, 6310/5, 6310/6, 6310/7, 6310/8, 6310/9, 6310/10, 
6310/11, 631025, 6310/26 és 6310/27 helyrajzi számú ingatlanokat használja, valamint felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy a használatra vonatkozó megállapodást aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 10. (használati megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  508/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező Hatvan város területére 
vonatkozó Egységes Vízkorlátozási Tervet elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 15. (a terv aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 

 
(Az 508/2014. (V. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  509/2014. (V. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2013. évi ellátásáról 
szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

Készült:  45 példányban 
Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


