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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  
 
2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(2) A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(3) A R. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
3. § Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba, és 2014. július 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. június 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 

 
 

1. melléklet a 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R. 6. melléklete a „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatt a következő 2r. ponttal egészül ki. 

„2r. A közszférában dolgozók számára történő, illetve a városban stratégiai jelentőségű gazdasági 
társaságok munkavállalói számára történő lakásépítési program megvalósítása során dönt a vevők 
kijelöléséről.” 

 
 

2. melléklet a 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A képvisel ő-testület állandó bizottságainak összetétele és tag jai, valamint a képvisel ő-testület tanácsnoka 
 
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú  
Elnöke: Papp István 
Elnök-helyettese: Mikó János 
Tagja (képviselők közül) Köves Gábor Nándorné 
 
Nem képviselő tagok: Marján János 
 Bagi Miklós 
 
Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Tarsoly Imre 
Elnök-helyettese: Köves Gábor Nándorné 
Tagja (képviselők közül): Kondek Zsolt 
 
Nem képviselő tagok: dr. Zsemberovszky Mária 
 Csuvikovszky Lajos 
 
Jogi és Ellenőrzési  Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Nádas Sándor 
Elnök-helyettese: Papp István 
Tagja (képviselők közül): Oroszlán Lajosné 
 
Nem képviselő tagok: Kovács István Gáborné 
 Rodek Antal 
 
Szociális és Lakásügyi  Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Köves Gábor Nándorné 
Elnök-helyettese: Palik Józsefné 
Tagja (képviselők közül): Nádas Sándor 



 
Nem képviselő tagok: Kocsis Attiláné 
 Csinger Béla 
 
Környezetvédelmi tanácsnok: Kondek Zsolt” 
 
 

3. melléklet a 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A képvisel ő-testület környezetvédelmi tanácsnokának feladatai 

 
1. A környezetvédelmi tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott, a környezetvédelemmel 

kapcsolatos általános jellegű és konkrét feladatokat. 
2. Ellenőrzi a feladatkörébe tartozó képviselő-testületi döntések végrehajtását. 
3. Feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testületi döntések előkészítésére, 

illetve végrehajtására irányuló munkáját. 
4. Kezdeményezi a környezetvédelmet érintő témák bizottsági és képviselő-testületi napirendre tűzését. 
5. Környezetvédelmi témakörben kezdeményezi az érintett bizottságok együttes ülését. 
6. Kapcsolatot tart és együttműködik a környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület 

bizottságaival és tanácsnokaival. 
7. Közreműködik a környezetvédelmi, a természetvédelmi és a hulladékgazdálkodási törvényekben 

meghatározott célok és feladatok, illetve Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának és 
Hulladékgazdálkodási Tervének intézkedési terveiben foglalt feladatok végrehajtásában. 

8. Részt vesz a környezetvédelmi tárgyú új rendeletek, illetve rendelet-módosítások előkészítő munkálataiban. 
9. Részt vesz a megrendezett lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció lebonyolításában. 
10. Rendszeresen részt vesz a közös önkormányzati hivatal munkatársai által környezetvédelmi ügyek kapcsán 

tartott helyszíni bejárásokon: 
10.1 a városban végzett növénytelepítési munkák felügyeletében és ellenőrzéseken, 
10.2 a városban – a közterületeket érintő – fakivágási munkák felügyeletében és ellenőrzésében, 
10.3 a fakivágási engedélykérelmek tárgyát képző fák – szemle keretében történő – megtekintésében. 

11. Részt vesz a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet előírásainak teljesülését ellenőrző hatósági szemléken. 

12. Részt vesz a „Tiszta, virágos Hatvanért” elismerő cím adományozásához kapcsolódó szemléken, illetve az 
elismerő cím odaítéléséről szóló döntés előkészítésében. 

13. Részt vesz a parlagfű mentesítési akciónapokon.” 
 
 

4. melléklet a 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A polgármester helyettesítése és az egyes alpolgárm esterek által felügyelt területek 
 

A polgármester helyettesítése: 
A polgármester általános helyetteseként, valamint a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén Horváth 
Richárd alpolgármester látja el a polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket. 
A polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén Horváth Richárd alpolgármester általános helyettese Szinyei 
András alpolgármester. 
 
Horváth Richárd alpolgármester által felügyelt terüle tek: 
1. Városüzemeltetés; 
2. Városfejlesztés; 
3. Az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok tevékenységének figyelemmel kisérése, 

felügyelete; 
4. Ár- és belvízvédelem, polgári védelem. 
 
Lestyán Balázs alpolgármester által felügyelt terüle tek: 
1. Egészségügy; 
2. Gyermek- és ifjúságvédelem; 
3. Környezetvédelem; 
4. Köznevelés; 
5. Lakás- és helyiséggazdálkodás; 
6. Állatvédelem, állategészségügy; 
7. Gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal való kapcsolattartás. 
 



Szinyei András alpolgármester által felügyelt terül etek: 
1. Kapcsolattartás a civil szervezetekkel és helyi érdekvédelmi szervezetekkel; 
2. Művelődés, Kultúra; 
3. Sport; 
4. Szociális ügyek; 
5. Testvérvárosi kapcsolatok.” 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  510/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-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. Előterjesztés Hatvan város alpolgármesterének megválasztásáról 
2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
3. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába történő tag 

delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról 
4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag 

delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról 
5. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról 
6. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részére 

nyújtandó kezességvállalásról 
7. Előterjesztés a hatvani 054/14 hrsz.-ú ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

megadásáról 
8. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításról 
9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.-vel településfejlesztés tevékenységek ellátására megkötendő közszolgáltatási 
szerződésről 

10. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal szociális bolthálózat üzemeltetésére megkötendő közszolgáltatási szerződésről 

11. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében lévő kávézó üzemeltetésbe 
adásáról 

12. Előterjesztés a piaci tevékenység folytatásához történő tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról 
13. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-

karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
14. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó programjának 

támogatásáról 
15. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
16. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év indításának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-16. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 
17. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint az önkormányzati működtetésű általános 

iskolák 2013/2014. nevelési évben, tanévben végzett tevékenységéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

18. Tájékoztató a 2013/2014. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 
19. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. között várakozási (parkolási) 

közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő továbbértékesítéséről szóló 
szolgáltatói szerződés megkötéséről 
Előterjeszt ő, előadó a 18-19. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 

20. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 

21. Előterjesztés a 3. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátására 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói előszerződés megkötéséről 

22. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Zagyvaszántói Polgárőr Egyesület közötti 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

23. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
24. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő haszongépjármű bérbeadásáról 
25. Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel megkötendő kölcsönszerződésről 
26. Előterjesztés a „Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló építése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
27. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt 

lebonyolításához szükséges döntésről 
28. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre 

vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó döntésekről 
29. Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 



30. Előterjesztés a hatvani Városi Strandfürdő területén elhelyezkedő konyha tetőfelújításáról 
31. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
32. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésmódosításról 
33. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó a 21-33. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 
34. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozására  

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester” 
 

Határozat száma :  511/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 757. (X. 31.), 852. (XI. 28.), 881., 928. (XII. 12.) 2013. évi; 
39., 40., 90. (I. 30.), 136., 137., 177., 187., 190., 218., 220., 221., 222., 230., 231. (II. 27.), 236., 237., 240., 241., 
242., 243., 244., 245., 247., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 260., 261., 262., 263., 269., 270., 271. (III. 
13.), 273., 274., 275, 276., 277, 278., 279., 280., 281., 283., 284., 285. (IV. 10.), 291., 292., 302., 314., 329., 330., 
332., 337., 338., 339., 340., 341., 351., 352., 353., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 
365., 366., 367., 368., 372., 373., 375., 376., 377., 378., 379. (IV. 24.), 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 
396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 415., 
416., 417., 418., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 438., 439., 440., 443., 444., 445., 453., 454., 486., 487. (V. 29.) 
2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 

 
Határozat száma :  512/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs képviselő egészségügyi tanácsnoki 
megbízatását 2014. június 30-ával visszavonja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  513/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs képviselőnek a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságban betöltött bizottsági tagi megbízatását 2014. június 30-ával visszavonja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

Határozat száma :  514/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § 
(1) bekezdése alapján Lestyán Balázs önkormányzati képviselőt 2014. július 1-jétől társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek választja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  515/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2014. július 1-jétől havi bruttó 250.839,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: 
Pttv.) 4. §-a alapján. 
A képviselő-testület a Pttv. 18. §-a alapján Lestyán Balázs társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2014. július 1-jétől 50.168.- Ft-ban állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  516/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselőt 2014. július 1-
jétől a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjának választja meg.” 



 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  517/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. július 1. napjától 131 fő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői 
és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő önkormányzati 
tanácsadói (főtanácsadói) álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 201 fő álláshellyel 
hagyja jóvá.  
Az illetmények és járulékok különbözetének fedezete Hatvan város 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti felépítését bemutató ábrát 2014. 
július 1-jétől kezdődő hatállyal a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(Az 517/2014. (VI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  518/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján, a 
társulási megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a társulási tanácsba 
Horváth Richárd alpolgármestert delegálja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  519/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében 
meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének Horváth Richárd alpolgármestert javasolja 
megválasztani.  
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács ülésén jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : soron következő társulási tanácsülés 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
Határozat száma :  520/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 
tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a 
Társulási Megállapodás V. résznek 1. pontjában meghatározottak figyelembevételével a társulási tanácsba 
Horváth Richárd alpolgármestert delegálja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  521/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 
tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási megállapodás V. rész 1. pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének Horváth Richárd alpolgármestert javasolja megválasztani.  
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács ülésén jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : soron következő társulási tanácsülés 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 



 
Határozat száma :  522/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 94. § (2) bekezdése alapján, a társulási megállapodás VIII/1.3. pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a társulási tanácsba Horváth Richárd alpolgármestert delegálja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  523/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanács soron következő ülésén a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási megállapodás 
VIII/1.3. pontjában meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének Horváth Richárd 
alpolgármestert javasolja megválasztani.  
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a 
Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács ülésén jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : soron következő társulási tanácsülés 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
Határozat száma :  524/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. és a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között aláírásra kerülő 256 millió Ft összegű önerő 
hitelkeret, valamint 244 millió Ft összegű ÁFA hitelkeret igénybevételéhez kezességet vállal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  525/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata képviseletében eljárva 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 054/14 hrsz.-ú, szántó 
és kivett beépítetlen terület megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú ingatlanon a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás ivóvízhálózatot építsen ki és ehhez vízmérő aknát alakítson ki.”   
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  526/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. 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 Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a gazdasági 
társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. július 1. napjától a havi munkabérét bruttó 450.000,- Ft, 
azaz Négyszázötvenezer forint összegre emeli, és ennek megfelelően a jelen határozat mellékletét képező 
munkaszerződést módosító okirat szerint a munkaszerződését módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
M u n k a s z e r z ő d é s t 
m ó d o s í t ó      o k i r a t 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
 - székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12. 
 - adószám: 23045741-1-10 



 - cégjegyzékszám: 10-09-031348  
 - képviseli: Szabó Zsolt Hatvan Város Polgármestere 
 - mint munkáltató /a továbbiakban munkáltató/ 

 
másrészről:  

Földesi Gyula 

 - szül.idő:  
 - anyja neve:  
 - adóazonosító jele:  
 - lakcím:  
 - mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal 
munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza. 
 
2./ Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést ezennel módosítják, és egységes 
szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint:  
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 

Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
 
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint 
gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban 
foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 450.000,-Ft/hó, azaz Négyszázötvenezer forint/hó  
 
3./ A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Jelen munkaszerződést módosító okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2014. június 26. 
 

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
képviseli: Szabó Zsolt polgármester 

tulajdonos képviselője 
munkáltató 

 

Földesi Gyula 
munkavállaló 

 
Határozat száma :  527/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 7. pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása 
érdekében közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 



2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Településfejlesztés tevékenység ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10; 
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Szabó Zsolt 
polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: 
közszolgáltató) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 
1.) Felek továbbá rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésének 1. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok között határozza meg a településfejlesztést, településrendezést, míg 7. pontja 
határozza meg a kulturális örökség helyi védelmét. Ezen közfeladatok ellátására Hatvan Város Önkormányzata 
jogszabálynál fogva köteles. Hatvan Város Önkormányzata ezen közfeladatok ellátását közszolgáltatási 
szerződésen keresztül kívánja megvalósítani.  

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) sz. 

határozatával megalapította a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mely gazdasági 
társaságnak alapítója és egyszemélyes tulajdonosa. 

 
II. A jelen szerződés tárgya 

 
1. Jelen szerződés tárgya:  

Hatvan Város Önkormányzata által egyedileg meghatározott településfejlesztési, településrendezési feladatok 
megvalósítása és kivitelezése a kulturális örökség helyi védelmének figyelembevételével. 
 

2. Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban megjelölt egyedileg meghatározott közszolgáltatások tárgyában Felek 
egymással külön szerződést kötnek, mely szerződés keretében Felek tervek alapján meghatározzák a konkrét 
településfejlesztési, településrendezési és a kulturális örökség helyi védelmét szolgáló feladatokat, azok 
megvalósításnak ütemezését, pénzügyi fedezetét, személyi és tárgyi feltételeit.  

 
3.) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó 

jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően ellátni, és azokat betartani, és az alávállalkozóival, 
szolgáltatóival, megbízottaival és teljesítési segédeivel betartatni. 

 
III. A közszolgáltatási feladat tartalma 

 
1.) A II. 1.) pont szerinti közszolgáltatás keretében közszolgáltató köteles: 

a) Hatvan Város Önkormányzata által kitűzött településüzemeltetési és településrendezési célok 
terveinek elkészítésének elősegítése 

 b) A településüzemeltetési és településrendezési célok kivitelezése 
 c) A településüzemeltetési és településrendezési célok pénzügyi tervezése 

d) A településüzemeltetési és településrendezési célok megvalósításához szükséges pályázatok 
elkészítése, benyújtása, a pályázati kiírásban meghatározott előírások teljesítése és elszámolás 

e) A településüzemeltetési és település rendezési célok megvalósulását követő egyes utólagos feladatok 
és tevékenységek ellátása 

 
IV. Pénzügyi rendelkezések 



 
Felek jelen szerződés szerinti közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az egyes településüzemeltetési 
és település rendezési célok keretében megkötött egyedi szerződésben határozzák meg, és számolnak el egymással. 
 

V. Megrendelő kötelezettségei 
 
1.) Megrendelő köteles az általa kitűzött településüzemeltetési és településrendezési célok terveit, tervezésével 

kapcsolatos dokumentációit és egyéb szakmai dokumentumait a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.  
 
2.) Megrendelő köteles a közszolgáltatóval az esetleges pályázati és engedélyeztetési eljárások során 

közreműködni. 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
1.) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 
 
2.) Jelen közszolgáltatási szerződést felek 2014. június 26. napjától 2019. június 26. napjáig tartó határozott 

időtartamra kötik. 
 
3.) Jelen szerződés megszűnik: 
 

a) A jelen okirat VI. fejezet 2.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével. Amennyiben 
bármelyik szerződő fél a határozott időtartam lejártát követően nem kívánja a jogviszonyt fenntartani, 
úgy ezen szándékát a lejáratot megelőző három hónappal megelőzőleg köteles a másik fél részére 
írásban jelezni. 

b) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással. Ezen felmondási jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett 
fél köteles a szerződésszegés okára, és a szerződésszerű teljesítésre a másik felet határidő tűzésével 
felhívni. A rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a 
szerződésszegés megszűntetésére megadott határidő eredménytelenül telik el. 

c) Közös megegyezéssel. 
d) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
e) A közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladat megszűnésével. 

 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a 
megszűnést követő 15 napon belül. 

 
4.) Jelen szerződést felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. 
 
5.) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére 

kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
6.) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 

helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
7.) Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 527/2014. (VI.26.) számú 

képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Hatvan, 2014. június 26. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Szabó Zsolt polgármester) 

mint megrendelő  
 

 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
(képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 

 
 



Határozat száma :  528/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
többségi tulajdonos tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 8. pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést 
köt a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal a jelen 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

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

 
Közszolgáltatási Szerződés  

Szociális rászoruló személyek áruvásárlási támogatása tárgyban 
 

Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10; 
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Szabó Zsolt 
polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.; képviseli: Kollár Edina ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: 
közszolgáltató) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 
1.) Felek továbbá rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésének 8. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok között határozza meg a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
biztosítását. Ezen közfeladat ellátására Hatvan Város Önkormányzata jogszabálynál fogva köteles.  

 
2.) Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete többségi tulajdonosa a Hatvan-TISZK Szakképzés-

szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak. 
 

II. A jelen szerződés tárgya 
 
1.) Jelen szerződés tárgya:  
 

Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt Hatvan város területén szociális 
boltot üzemeltet. 
 
Felek kijelentik, hogy 2012. március 30-án együttműködési megállapodást kötöttek a közszolgáltató 3000 
Hatvan, Bezerédi út 2. szám alatt található élelmiszer jellegű vegyesboltjában a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott szociális vásárlási kedvezmény 
biztosításáról a rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában. 
 
Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban foglalt kedvezményeket biztosítja az arra 
jogosultak részére. 
 

2.) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó 
jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően ellátni, és azokat betartani.  

 
III. A közszolgáltatási feladat tartalma 

 
A II. 1.) pont szerinti közszolgáltatás keretében közszolgáltató köteles: 
a) Szociális Boltot Hatvan Város területén üzemeltetni. 
b) A szociális boltban érvényes Hatvan Kártyát felmutató személyek részére az általuk megvásárolt termékek 

árából kedvezményt adni. 



c) A szociális boltban lévő árukészlet összetételét Hatvan Város Önkormányzatával egyeztetni. 
d) Közszolgáltató a szociális boltban élelmiszer és vegyi áru típusú termékeket köteles forgalmazni. 
e) Közszolgáltató köteles Szociális Kártya elfogadóhelyként működni. 
 

IV. Pénzügyi rendelkezések 
 
Felek jelen szerződés szerinti közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét külön megállapodásban 
határozzák meg, és számolnak el egymással. 
 

V. Megrendelő kötelezettségei 
 
1.) Megrendelő köteles a Közszolgáltató által megküldött árukészlet listát véleményezni, és annak összetételére 

esetlegesen javaslatot tenni. 
2.) Megrendelő köteles a Szociális Kártya használatához szükséges terminált a Közszolgáltató rendelkezésére 

bocsátani és annak működőképességét jelen szerződés hatálya alatt fenntartani. 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
1.) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 
 
2.) Jelen közszolgáltatási szerződést felek 2014. június 26. napjától 2019. június 26. napjáig tartó határozott 

időtartamra kötik. 
 
3.) Jelen szerződés megszűnik: 
 

a) A jelen okirat VI. fejezet 2.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével. Amennyiben 
bármelyik szerződő fél a határozott időtartam lejártát követően nem kívánja a jogviszonyt fenntartani, 
úgy ezen szándékát a lejáratot megelőző három hónappal megelőzőleg köteles a másik fél részére 
írásban jelezni. 

b) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással. Ezen felmondási jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett 
fél köteles a szerződésszegés okára, és a szerződésszerű teljesítésre a másik felet határidő tűzésével 
felhívni. A rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a 
szerződésszegés megszűntetésére megadott határidő eredménytelenül telik el. 

c) Közös megegyezéssel. 
d) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
e) A közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladat megszűnésével. 

 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a 
megszűnést követő 15 napon belül. 

 
4.) Jelen szerződést felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. 
 
5.) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére 

kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
6.) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 

helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
7.) Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 528/2014. (VI.26.) számú 

képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
Hatvan, 2014. június 26. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Szabó Zsolt polgármester) 

mint megrendelő  
 

 Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

(képviseli: Kollár Edina  ügyvezető) 
mint közszolgáltató 

 



 
Határozat száma :  529/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5231/2 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. sz.  alatti ingatlanban található vendéglátóipari egység 
(múzeumi kávézó) üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Közétkeztetési 
Kft.-vel (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). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 4. (okirat aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
ÜZEMELTETÉSI SZERZ ŐDÉS 

 
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 Integrált Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény elnevezésű intézményben, a múzeum nyitvatartási ideje alatt 
megfelelő színvonalú vendéglátó ipari egység, múzeumi kávézó működjön. 
 
2./ Üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képezi a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-
nyilvántartásában a hatvani 5231/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. sz  alatt található, 1231 m2 
nagyságú  épület, udvar  megnevezésű ingatlan. 
 
3./ Jelen szerződés keretében az üzemeltetésbe adó üzemeltetésébe adja az okirat 2./ pontjában meghatározott 
ingatlanban múzeumi kávézót. 
Az üzemeltető jelen okirat aláírásával egyidejűleg a fenti ingatlanrészt üzemeltetésbe átveszi. 
 
4./ Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést 2014. …............ 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 ingatlanrész és az ahhoz 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 
ingatlanon 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 az ingatlanrészt 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. ….............................. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Közétkeztetési Kft. 
 képv: Szabó Zsolt polgármester képv: Smidné Vereb Julianna ügyvezető 
 üzemeltetésbe adó  üzemeltető 

 
Határozat száma :  530/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonát képező hatvani 3005/8 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth utcában található udvar 
megnevezésű, 2038 m2 nagyságú ingatlant a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cégjegyzékszám: 10-10-020250; adószám: 14551420-2-10; képviselője: Szabó 
Ottó vezérigazgató) mint üzemeltető határozatlan időtartamra piaci tevékenység folytatására  használja, valamint  
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 4. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 
Alulírott Szabó Zsolt a Hatvan Város Polgármestere (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) (az „Önkormányzat”) 
képviseletében 
 

− kijelentem, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a hatvani 3005/8 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Kossuth utcában található, 2038 m2 nagyságú, udvar megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan). 

 



− jelen nyilatkozat aláírásával, hozzájárulok ahhoz, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.,  cégjegyzékszám: 10-10-020250; adószáma: 14551420-2-10; 
képviselője: Szabó Ottó vezérigazgató) az Ingatlant piaci tevékenység ellátására használja. 

 
Hatvan, 2014. június 26. 
                    _____________________________________
                                Szabó Zsolt 
 polgármester  
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 1.  Név:  __________________________________ 

 Aláírás:  __________________________________ 
 Cím:  __________________________________ 

  
 
 2.  Név:  __________________________________ 

 Aláírás:  __________________________________ 
 Cím:  __________________________________ 

 
Határozat száma :  531/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és kizárólagos tulajdonában 
levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., 
cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött közterület-karbantartási közszolgáltatási 
szerződést 2014. június 27-ei hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint. 
 
A közszolgáltatási szerződésben meghatározott többletfeladatok ellátására a képviselő-testület 20.000.000,-Ft, 
azaz Húszmillió forint összeg díjelőleget fizet meg 2014. július 31. napjáig a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. részére. 
 
A képviselő-testület a feladatkör bővülésre tekintettel felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. vezető tisztségviselőjét, hogy a táraság üzleti tervének módosítását készítse el és 2014. október 15. napjáig 
terjessze a képviselő-testület elé.  
 
A közszolgáltatási szerződés módosításával érintett többletfeladatok ellátására a pénzügyi fedezetet a képviselő-
testület a helyi adó többletbevétel terhére kívánja biztosítani. 
 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. június 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(Az 531/2014. (VI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  532/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2014/2015. tanévben induló 30 hetes 
tehetséggondozó program költségigényét, a 2014. december 31-ig felmerülő bruttó 250.000,-Ft óradíj és 74.250,-
Ft járulék, mindösszesen 324.250,-Ft összeget a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó összeg 648.500,- Ft figyelembe 
vételre kerül a 2015. évi költségvetés tervezésekor. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  533/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát,  mely 
szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további ún. Bosch osztályt kíván indítani. A képviselő-testület 
kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  



A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újabb osztály indítása miatt a már megkötött és hatályos 
megállapodásokat vizsgáltassa felül különösen: 
-  a  közalkalmazottak illetménytöbblete – figyelemmel a beállott jogszabályi változásra is – 
- az osztály elhelyezéséül szolgáló helyiség(ek) felújítási költségei tekintetében, és a felülvizsgálat eredményeként 
a felek módosítsák, egészítsék ki azokat.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást módosító (kiegészítő)  okiratok aláírására 
azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be azokat utólagos jóváhagyás érdekében.” 
 
H a t á r i d ő  : a felülvizsgálatra: azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  534/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évben is engedélyezi a 2 fő fejlesztő 
óvodapedagógus álláshelyet. Óhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő 
óvodapedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományában 
van. Munkaidejük megosztásra kerül az érintett településrész óvodái között.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  535/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évben is engedélyezi az 1 fő 
rendszergazda álláshelyet. Újhatvanban az 1 fő rendszergazda a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan,Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományában van. Munkaideje megosztásra kerül a település 
óvodái között.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  536/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  537/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  538/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  539/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  540/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  541/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  542/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  543/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) beszámolóját a 2013/2014. tanévről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  544/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) beszámolóját a 2013/2014. tanévről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  545/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.) beszámolóját a 2013/2014. tanévről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  546/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) beszámolóját a 2013/2014. tanévről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  547/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel (székhely: 1027 Budapest, 
Kapás 6-12.) a várakozási (parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő 
továbbértékesítéséről szolgáltatói szerződést köt.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 27. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 



Határozat száma :  548/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a 
hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  549/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására, 
valamint a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) iskolafogászati 
feladatainak ellátására előszerződést köt a DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Béke u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-026542, adószáma: 
13528843-2-10, képviseli: Dr. Harsányiné Dr. Forgács Ágota ügyvezető). A feladat ellátásához szükséges 
engedélyek beszerzését követően kerül sor a végleges szerződés megkötésére. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező előszerződés, valamint az engedélyek 
bemutatását követően a végleges feladat-ellátási szerződés, továbbá a Dr. Füri Mária fogorvossal 1999. 
december 16. napján kelt feladat ellátási szerződést megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 15. (az előszerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási előszerződés a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Szabó Zsolt polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
másrészről DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
3000 Hatvan, Béke u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-026542, adószáma: 13528843-2-10, képviseli: Dr. Harsányiné 
Dr. Forgács Ágota ügyvezető)  mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a 
továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy amikor a feladatellátás működéséhez valamennyi hatósági engedély jogerősen 
rendelkezésre áll, úgy a felek vállalják, hogy ezen időponttól számított 30 napon belül megkötik a végleges feladat-
ellátási szerződést a Hatvan város területén lévő 3. számú fogorvosi körzet tekintetében.  
 
2.) Szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, biztosítja a fogorvosi 
alapellátásokat, a vegyes fogászati járóbetegellátást.   
 
3.) A szolgáltató jelen előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi alapellátás feladat ellátásához szükséges és 
előírt működési engedélyek, működtetési jogra vonatkozó engedélyek, orvosi felelősségbiztosítás beszerzéséről 
gondoskodik. 
 
A jelen előszerződés alapján megkötendő végleges szerződés lényeges elemeit a felek az alábbiakban szabályozzák: 
 
4.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével, Dr. Harsányi Orsolya fogorvos, távolléte esetén Dr. Harsányi Béla 
végzi a fogorvosi tevékenységet. Ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A szolgáltató 
iskolafogászati ellátást biztosít a Kodály Zoltán Általános Iskolában (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.). 
  
5.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy a fogorvosi alapellátást és iskolafogászati ellátást a 
mindenkori finanszírozási szerződés alapján utalt összegért biztosítja. 
 
6.) Szolgáltató működési idejére vonatkozóan a végleges szerződés rendelkezik. 
 
7.) Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető 
szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján. 
 
8.)Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre az Heves 
Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a megrendelő számára az orvosi 
titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező 
adatszolgáltatásokat teljesíti 
 



9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla bemutatásával  (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)   tárgyév december 
15. napjáig nyújthatja be.  A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a 
szolgáltató részére. 
 
11.) Szolgáltató az ellátást saját tulajdonú: Hatvan, Széchenyi u. 16. szám alatti rendelőjében biztosítja. 
 
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a hatvani 3128 hrsz. alatt felvett, természetben Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti 
fogorvosi rendelő (továbbiakban: rendelő) közüzemi díjait a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján 
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő egyedileg nem 
mért közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak 1/3-át megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a 
megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató 
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a végleges 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 
16.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
17.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 
27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
19.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
20.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
21.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
22.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
23.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 



24.) A felek jelen előszerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen előszerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében az 549/2014. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
25.) Jelen előszerződés 2014. július 1-jén lép hatályba és a végleges szerződés megkötéséig áll fenn. 
 
26.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen előszerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 
peren kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét és annak az előszerződés aláírásával alávetik magukat. 

 
27.) A felek jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az előszerződésre vonatkozó rendelkezései, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen előszerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2014. június…… 
 

Szabó Zsolt, polgármester Dr. Harsányiné Dr. Forgács Ágota       
Hatvan Város Önkormányzata DICENTRA-PLUS Kft ügyvezetője  

megrendelő szolgáltató 
 
 Dr. Harsányi Orsolya  
 fogorvos 
 
 Dr. Harsányi Béla 
 fogorvos 

 
Határozat száma :  550/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 30. napjával együttműködési megállapodást köt a 
Zagyvaszántói Polgárőr Egyesülettel a település közbiztonsága, közrendje és közlekedése biztonságának 
növelése érdekében. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására.”  
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  551/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Bognár Szabolcs, Horváth Kinga Nóra, Csépe Borka, Petes-
Szonda Olivér, Knitli Benedek, Földesi Benett Zsolt, Baranyi Lilla Izabella, Pintér Lili, Gergely Balázs, Szécsi 
Bence Tamás, Nagy Panni, Kiss Dénes  gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 480.000,- Ft – azaz Négyszáz-nyolcvanezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. 
mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.” 

 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  552/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mercedes-Benz Sprinter 216 
típusú haszongépjárművet a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján havi 10.000,- Ft azaz 
bruttó 12.700,- Ft bérleti díj ellenében a Hatvani Szociális Szövetkezet részére bérbe átadja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 4. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



BÉRLETI SZERZ ŐDÉS   
 
Amely létrejött egyrészről 
 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 ÁHTI azonosító:   738981 
 statisztikai számjele:  15729394-8411-321-10 
 adószáma:   15729394-2-10 
 képviseli:   Szabó Zsolt polgármester 
mint tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) 
 
másrészről: 
 
HATVANI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET  
 székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 cégjegyzékszáma:  10-02-0202359 
 adószáma:   24276722-2-10 
 képviseli:   Lisztik Lászlóné ügyvezető elnök 
mint üzemben tartó (továbbiakban: Bérlő), 
 
(együtt a továbbiakban: Felek) között az aulírott napon, a következő feltételek szerint: 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1./ A bérbeadó kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képezi jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingóság, azaz a 
Mercedes-Benz Sprinter 216  típusú kis-haszonjármű. 
 
2./ Felek egyezően adják elő, hogy jelen szerződés bérleti szerződéssel létrehozott jogviszony célja,  Hatvan Város 
Önkormányzata, valamint a Hatvani Szociális Szövetkezet azon célkitűzéseit, melyek a hátrányos helyzetben lévő 
lakosság számára munkafeltételeket teremtését, valamint szociális helyzetük javítását kívánja elősegíteni, támogatni.  
 
A bérlő kijelenti, hogy a 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő 
gazdálkodó szervezet és szavatolja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen feltételeknek megfelel. 
 
 

II. A bérleti szerződés tárgya 
 

1./ Jelen okirat aláírásával a bérlő bérbeadja, a bérlő bérbe veszi a jelen szerződés I.1./ pontjában meghatározott 
járművet annak valamennyi tartozékával és alkatrészeivel együtt a kis-hasznojármű forgalomba helyezésének napjától 
kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra. A bérleti szerződés bármikori megszűnését követően a bérlő köteles 
bérbeadó részére tételes átadás átvételi eljárás keretében birtokba adni a bérbevett igóságot. 
 
2./ A bérleti szerződés hatálya alatt a bérlő jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingóságot gazdasági tevékenységéhez 
rendeltetésüknek megfelelően használhatja. Szerződő Felek jelen bérleti szerződés keretében kikötik, hogy a bérlet 
tárgyát képező ingóságot csak és kizárólag a bérlővel munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban álló olyan 
személyek kezelhetik, használhatják, akik a használatához, kezeléshez megfelelő szakértelemmel, jogosítvánnyal 
rendelkeznek. 
 
3./ Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszony kizárólagosan az előbbi kitételben rögzített cél megvalósítása érdekében 

jön létre. 

 

A bérletből eredő jogosultságok gyakorlásának bármely ettől eltérő gyakorlása, a bérleti jogviszony keretein belül 

gyakorolt bármely tevékenység ezen céltól való eltérése vagy a szerződés teljesítésnek lehetetlenülését megvalósító 

jogszabályi környezet változás a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását vagy megszűnését vonja maga után. 

 
III.  A bérleti szerződés időtartama 

 
1./ Jelen bérleti szerződést a felek 2014. július hó 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik. 
 



2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy  a bérleti jogviszony időtartama alatt bérlő bérleti díj fizetésére 
köteles. A bérleti díj bruttó 12.700,-Ft, azaz Tizenkettőezer hétszáz forint/hó. 
 
A bérlő a bérleti díjat a bérbeadó erre vonatkozó számlája alapján köteles megfizetni. Késedelem esetén bérlő a 
késedelem időtartamára a mindenkori hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. 
 
3./ A bérlet tárgyainak birtokba adására a gépjármű forgalomba helyezésének időpontját követően, de legkésőbb 2014. 
július 8. napjáig  tételes átadás átvétel keretében történik.  
 
4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bizonyítottan a bérlő általi használat időtartama alatti meghibásodás 
kijavításához szükséges költségeket a bérlő köteles megfizetni, és köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 
 
5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadott ingóságok meghibásodását a garanciális, illetőleg hibás 
teljesítésből eredő igények érvényesítése érdekében Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadónak a hiba pontos 
megjelölésével közölni, és igényérvényesítés során a Bérbeadóval együttműködni. Ezen szerződéses kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel, melynek keretében köteles a meghibásodott ingóságokat saját költségére 
kijavítani, kicserélni, vagy az amortizációval csökkentett könyv szerinti értéküket megtéríteni. 
 

IV. A szerződés felmondása és megszűnése 
 
1./ Szerződő felek jogosultak jelen bérleti szerződést közös megegyezéssel – elszámolási kötelezettség terhe mellett – 

bármikor megszüntetni.  
 
2./ A bérbeadó az alábbi esetekben jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján 
a szerződés a felmondás közlése napján megszűnik: 
 

a./ A bérleti szerződés tárgyának bérlő részéről történő szándékos rongálása, abban történő szándékos, vagy 

ismételten előforduló súlyos gondatlanságra visszavezethető károkozás, 
 
b./ A használatba vett ingóságok szerződés céljától eltérő használata, továbbá a szerződés ellenes állapotot 
írásbeli felszólítást követően haladéktalan nem orvoslása, 
 
e./ Amennyiben a bérlő szerződésben meghatározott bérleti díjat felszólítás ellenére nem fizeti meg,  
 
f./ Amennyiben a bérlővel, illetőleg bérbeadóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul, 
 
g./ A bérlő jelen szerződés megkötésére jogosító jogszabályban rögzített feltételekben nevesített jogosultságát 

elveszíti, vagy a szerződés céljának megfelelő feltételeknek nem felel meg.  

 
h./ Mindazon esetekben, amikor a szerződés külön így rendelkezik. 
 
i./ Bármely egyéb esetben, amikor a bérlő magatartása a szerződés célját vagy teljesítését súlyosan 
veszélyezteti.  

 
3./ A bérlő azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a bérbeadó a használatba adott ingóságok 
korlátozástól mentes használatát akadályozó vagy kizáró és a bérbeadónak felróható körülményeket felszólítás ellenére 
haladéktalanul nem hárítja el. 
 
4./ A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés azonnali hatályú felmondására bármelyik fél részéről sor kerülhet, 
ha a felek jelen súlyos szerződésszegést megvalósító módon bármely jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiknek 
nem tesznek eleget.  
 
5./ Bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik. A felek kötelesek egymást haladéktalanul 
értesíteni, ha jogutóddal történő megszűnésüket tervezik, vagy annak folyamata indul el. Ennek elmulasztása a 
szerződés azonnali hatályú felmondását megalapozó körülmény.  
 
6./ Jelen bérleti szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idő közbeiktatásával indoklás nélkül felmondhatja 
(rendes felmondás). 

 
 
 



V./ Záró rendelkezések 
 
1./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat a képviseletükre jogosult 
személyek és szervek vezetőinek bevonásával írásban egyeztetni, amelynek eredménytelensége esetén jogvita esetére 
értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
2./ Jelen bérleti szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 552/2014. (VI. 26.) számú képviselő 
testületi határozatával jóváhagyta és felhatalmazta Hatvan város polgármesterét jelen bérleti szerződés aláírására. 
 
Jelen bérleti szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2014. ……………. hó ………… nap 
 
        __________________________________              ___________________________________ 
 Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Szociális Szövetkezet 
 képviseli: Szabó Zsolt polgármester képviseli: Lisztik Lászlóné  ügyvezető elnök  
 „Tulajdonos” „Bérlő” 

 
Határozat száma :  553/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem 
Kollégiuma által meghirdetett felhívásra a Római Katolikus Plébánia (3000 Hatvan, Kossuth tér 5.) homlokzatának 
helyreállítása céljából benyújtott pályázat megvalósításához 7.000.000,- Ft átadására kölcsönszerződést köt a 
Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel, azzal a feltétellel, hogy a kölcsön összegéből az 
egyházközség 2.000.000,- Ft-t 2014. július 31-ig, 5.000.000,- Ft-t a támogatási összeg megérkezését követő 5 
munkanapon belül, de legkésőbb 2014. december 15-ig visszafizet. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás a folyószámla hitelkeret terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 27. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  554/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló 
építése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 29.375.319.-Ft-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló 
építése” elnevezésű, 29.375.319.-Ft-Ft nettó 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.) Köves Gábor Nándorné, képviselő; 
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző; 
6.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  555/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 kódszámú, a „Hiányzó 
kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” című projekt megvalósítása során a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával az INCORSO Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 1.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.384.300.- Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a megbízási 
szerződés a támogatási szerződés megkötésének napján léphet hatályba. A pályázat 100 %-ban támogatott, így 
külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 1. (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  556/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva a 
konvergencia régióban” című pályázati felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg legfeljebb 150 millió forint. A 
támogatás intenzitása 100%-os, viszont tekintettel arra, hogy az előzetes költségbecslés alapján a projekt várható 
összköltsége 164.891.201.-Ft, a projekt megvalósításához 14.891.201.-Ft önerő is szükséges, amely fejlesztési 
hitel terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 21. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  557/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1. Lestyán Balázs képviselő; 
2. Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3. Juhász Imre, energetikai ügyintéző; 
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  558/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok elvégzésével a GEKKO Consulting Kft.-t 
(székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 4.064.000,-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  559/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázat megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok elvégzésével a 
TenderPress Kft.-t (székhely: 1125. Budapest, Istenhegyi út 59-61.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.524.000,-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  560/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázat megvalósításához szükséges energetikai tanúsítvány elkészítésével járó feladatok elvégzésével a 
GEKKO Consulting Kft.-t (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.635.500,-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  561/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva a konvergencia régióban” című 
pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével az INCORSO Építész- és 
Építőműhely Kft.-t (székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 16.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 5.334.000,-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  562/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva a konvergencia régióban”  című 
pályázat megvalósításához szükséges auditori feladatok elvégzésével a Szlávik és Kolláth Kft.-t (székhely: 2012 
Leányfalu, Mogyorós u. 2.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 190.500,-
Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  563/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 
116.485.591,-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, nettó 116.485.591,-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  564/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg legfeljebb 50 
millió forint. A támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 21. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  565/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 
25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1. Lestyán Balázs képviselő; 
2. Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 



3. Juhász Imre, energetikai ügyintéző; 
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  566/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok elvégzésével a ÉSK 
Tervezőiroda Kft.-t (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV. em. 28.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.120.140,-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  567/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok 
elvégzésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) bízza meg, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 368.300-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  568/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésével az ÉSK Tervezőiroda 
Kft.-t (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV. em. 28.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.675.890,-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  569/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével az INCORSO 
Építész- és Építőműhely Kft.-t (székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 16.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 635.000,-Ft megbízási díjért. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  570/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke 24.979.528,-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, nettó 24.979.528,-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 



5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző." 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  571/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül Hatvan város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére. A projekt várható összköltsége 
313.214.426,-Ft. A támogatás intenzitása 85%-os, ezért a projekt megvalósításához 46.982.164,-Ft önerő is 
szükséges, amely fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 21. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  572/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 
Hatvan város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére benyújtandó pályázat lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1. Lestyán Balázs képviselő; 
2. Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3. Juhász Imre, energetikai ügyintéző; 
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  573/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás igényléséhez 
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM 
rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi közlekedést 2014. január 1-től 2014. december 31-ig 
folyamatosan fenntartja; 
2.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 
valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal szolgáltatóként 
3.663.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el; 
3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg 
a Hatvani Volán Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási szerződést. 
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás 
igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2014. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében, az alapítványok, szervezetek 
támogatása költséghelyen került elkülönítésre.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 3. (támogatási kérelem hiánypótlásának benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  574/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Strandfürdő (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 1.) 
területén elhelyezkedő konyha épület tető vízszigetelésének a felújítási munkáival a Barnibau-Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron út 22.) bízza meg bruttó 425.450,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  575/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. 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 red őny szerelése  97 

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, Vörösma rty tér 1.)   
Bajza utca felőli bejárati kapu cseréje (kovácsoltvas kapura) 150 
külső, téglaburkolat fugázásának folytatása 300 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Z s. út 10.)   
az óvoda kerítésének cseréje az iskola fel őli oldalon 280 

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 , Kossuth tér 1.)   
parketta felújítása néhány tanteremben és a tanáriban (2 db) 400 

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan , Géza fejedelem u. 2.)   
világításkorszerűsítés (könyvtár, ének-zene terem) 300 
parkettázás (könyvtár, ének-zene terem) 570 

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

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

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Ha tvan, 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 ( 3000 Hatvan, Balassi Bálint 
út 17.)   
szúnyogháló elhelyezése mosdóban és vegyszerraktárb an 32 
"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 208 

  (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-Zsilinszk y út 69.)   
automata kapu kiépítése, udvaron autóbeálló kiépíté se, bejárat fölé es ővédő tető 
felszerelése 555 

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 26 
linóleum cseréje a rendel őben 
A váró és mellékhelyiségek kövezete több helyen tör edezett, nehezen tisztítható. 
Burkolat cseréje. 

473 

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 351 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tank erülete (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 3.)   
a lépcső és bejárati ajtó fölé esővédő féltető építése  80 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, K ossuth tér 2.)   



irattárban a padló burkolatának a cseréje, szellőző kiépítése 400 
    

intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása 1 000 
    

tartalékkeret 7 957 
    

Összesen: 30 000 
 

Határozat száma :  576/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) kerítésének a cseréjével Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 280.000,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  577/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) a Természettudományos Laboratórium mosdóiban és a 
vegyszerraktárban szúnyogháló elhelyezésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 
30.) bízza meg bruttó 31.052,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  578/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) lévő kazánház tetejének felújításával a Barnibau-Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 207.010,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  579/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 21.) 
bejárati ajtajának javításával a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory út 38.) bízza meg bruttó 
25.400,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  580/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 21.) 
területén a rendelőben, a váróban és a mellékhelyiségben a burkolat cseréjével a Building Expert Kft.-t (székhely: 
1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 472.631,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  581/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
3.) főhomlokzatán az üvegfal fakereteinek a festésével a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron u. 22.) bízza meg bruttó 350.520,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  582/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolában (székhely: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) a könyvtár és az ének-zene terem parkettázásával a Kelemen István Bt.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 570.000,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  583/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán u. 13.) csoportszobájának ablakaira redőny felszerelésével a Screening-tech Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Zsilip u. 3.) bízza meg bruttó 96.012,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  584/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 69.) automata kapu, valamint az udvaron autóbeálló kiépítésével és a bejárat fölé 
esővédő tető felszerelésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg 
bruttó 554.101,- 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. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  585/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó tervek elkészítésével Mészáros Péter egyéni vállalkozót 
(székhely: 3200 Gyöngyös, Hegyalja út 60/1.) bízza meg bruttó 146.050.-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 2013. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  586/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel (székhely: 
1097 Budapest, Illatos u. 23.) kötött szolgáltatási szerződést módosítani kívánja annyiban, hogy a célfuvar 
szállítási és a melléktermék kezelési megemelt díjai kerüljenek megállapításra 2014. július 1-jétől az alábbiak 
szerint: 
 

– 6 t raksúly alatti szállítás díja  446 Ft/km + ÁFA 
– állati melléktermék kezelési díja 75 Ft/kg +ÁFA 

 
Az 1.850.000,-Ft többletköltség pénzügyi forrása a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére biztosított. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szolgáltatási szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
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 :  587/2014. (VI. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási 
szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változás átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett 
formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 

– a Hatvani Járási Hivatal (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.), mint távfelügyelt intézmény 2014. július 
1-jétől kikerül a szerződésből, mert a Heves Megyei Kormányhivatal a vagyonkezelésében lévő 
ingatlanok őrzés-védelmi és távfelügyeleti feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást 
folytat le. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti 
módosításnak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. június 30. (szerződések módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  588/2014. (VI. 26.)  zü. sz.  kép v. test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma :  589/2014. (VI. 26.)  zü. sz.  kép v. test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma :  590/2014. (VI. 26.)  zü. sz.  kép v. test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2014. június 26-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2013/2014. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Zsolt polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013/2014. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről szóló tájékoztatót és azt 
az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


