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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
34/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapí tásáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29. ) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) 
önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” – állampolgárságtól függetlenül – olyan természetes és 
jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, valamint művészeti csoportnak 
adományozható, akinek/amelynek 

a) több éven keresztül végzett kimagasló munkája; 
b) jelentős elismerést kiváltó eredménye; 
c) jó hírnevet építő testvérvárosi kapcsolatai; vagy 
d) jó hírnevet építő egyéb nemzetközi kapcsolatai  
Hatvan várost érintik. 
 
2. § Ez a rendelet 2014. szeptember 27-én lép hatályba, és 2014. szeptember 28-án hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2014. szeptember 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármesteri jogkörben 
  eljáró alpolgármester 
 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszerér ől szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Az önkormányzat a helyettes szülői ellátást a helyettes szülővel kötött megállapodás útján biztosítja. A 
helyettes szülőnél elhelyezett gyermek után térítési díjat az önkormányzat nem állapít meg. 

(4) Az önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonban való elhelyezését a Gyöngyös Körzete Kistérség 
Többcélú Társulással kötött szerződés alapján a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül 
biztosítja.” 
 

2. § Ez a rendelet 2014. szeptember 27-én lép hatályba és 2014. szeptember 28-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2014. szeptember 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármesteri jogkörben 
  eljáró alpolgármester 
 
 
 
 
 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  752/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között megkötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

2. Előterjesztés a Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal megkötendő együttműködési keret-megállapodásról 

3. Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötendő támogatási szerződésről 
4. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 

fejlesztése” c. pályázattal, valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény működésével 
kapcsolatos döntésekről 

5. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 
6. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
7. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
8. Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról 
9. Előterjesztés közterület elnevezések megszüntetéséről 
10. Előterjesztés az Autómentes Nap rendezvényhez nyújtott támogatásról 
11. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” című projekthez kapcsolódó 

kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben 
hozandó döntésről 

12. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt 
lebonyolításához szükséges döntésről 

13. Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában” című 
pályázattal összefüggésben meghozandó döntésről 

14. Előterjesztés referencia szerződés megkötéséről a Geofűt Technika Kft.-vel 
15. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek megrendeléséről 
16. Előterjesztés a Nagy Sándor utca csapadékvíz-elvezető rendszerének javításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-16. napirendi pontig:  Horváth Richárd alpolgármester 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozására 
2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és Hatvan Város Önkormányzata között joglemondó 

nyilatkozat és megállapodás megkötéséről 
3. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és Hatvan Város Önkormányzata között városfejlesztési 

megállapodás megkötéséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Horváth Richárd alpolgármester” 

 
Határozat száma :  753/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 533/2014. (VI. 26.) számú határozata alapján a Robert 

Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) a Hatvani Szent István Általános Iskolában (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) a Robert Bosch Elektronikai Kft. dolgozói által elhelyezendő tanulók 
által igénybe veendő emelt szintű szolgáltatásokra vonatkozó együttműködési megállapodást módosító 
okiratot a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 

Hatvan, Robert Bosch út 1.) megkötött kiegészítő megállapodást módosító okiratot jelen határozat 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 26. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 753/2014. (IX. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 



Határozat száma :  754/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 10-09-021834, adószáma: 11168625-2-10) együttműködési keret-
megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési keret-megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről: 

Hatvan Város Önkormányzata 

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 15380250-2-10 

képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

a továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről :  

Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 57. 

cg. száma: 10-09-021834 

adószáma: 11168625-2-10 

képviseli:  Horváth Rudolf ügyvezető 

a továbbiakban: Horváth Rudolf Intertransport Kft. 

H. R. Autó Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye:  

cg. száma:  

adószáma:  

képviseli:   

a továbbiakban: Horváth Rudolf Intertransport Kft. 

 

között az alábbi feltételek mellett :  

 

Előzmények: 

Hatvan Város Önkormányzata jelen megállapodás aláírásával kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Hatvan városában 

2010. évben letelepült, a gazdasági életben 1995. év óta jelenlévő, és nemzetközileg elismert szakmai színvonalon 

működő Horváth Rudolf Intertransport Kft.-vel tartósan együtt kíván működni. A Horváth Rudolf Intertransport Kft. a 

jelen megállapodás aláírásával kinyilvánítja azon szándékát, hogy Hatvan városával tartósan együtt kíván működni. 

Az Önkormányzat kiemelten fontos partnerének tekinti a Horváth Rudolf Intertransport Kft.-t, figyelemmel arra, hogy az 

1990-es évek végén jelentős munkanélküliséggel sújtott Hatvan városában és térségében új, munkahelyteremtő 

beruházást valósított meg, melyet a későbbiekben folyamatosan bővített, ezáltal mára közel 550 fő munkavállalót 

alkalmaz közvetlenül, illetőleg közvetett módon, és tartós megrendeléseket biztosít a helyi és kistérségi kis-, és 

középvállalkozásoknak is. 

Az Önkormányzat büszke arra, hogy a Horváth Rudolf Intertransport Kft. befektetői tevékenysége révén Hatvan város 

neve a nemzetközi gazdasági életben megjelenik. 

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. mint beruházó, a munkahelyteremtésen túlmenően egyéb területeken is 

partnerségi viszonyt kíván kialakítani az Önkormányzattal. 

 
     I. Az együttműködési megállapodás megkötésének célja és formái 

 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata és a Horváth Rudolf Intertransport Kft. jelen stratégiai együttműködési 

megállapodásukban keret jelleggel kívánják szabályozni az Önkormányzat és a gazdasági társaság együttműködésnek 

különböző formáit. A megállapodás célja továbbá egy hosszú távú, tartós együttműködést elősegítő párbeszéd 

megteremtése, a kölcsönös bizalom és a kiszámíthatóság jegyében.  



2. Horváth Rudolf Intertransport Kft. együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásai: 

2.1. Horváth Rudolf Intertransport Kft.  jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

jövőben is Hatvan városában kívánja fenntartani a társaság székhelyét, telephelyét, illetve központi ügyintézési helyét  , 

valamint az általa alapított H.R. Autó Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-027311, adószáma: 13868723-2-10) is 

székhelyet kíván létesíteni és a központi ügyintézés helyét fenntartani Hatvan városában.   A H. R. Autó Kft. vállalja, hogy jelen 

megállapodás megkötését követő 60 napon belül határozatot hoz, melyben dönt székhelyének Hatvan városába történő 

áthelyezéséről.  

2.2.Horváth Rudolf Intertransport Kft. jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kinyilvánítja, hogy jelenleg további 100 fő 

munkavállaló foglalkoztatására lenne igénye a hatvani székhelyén, illetve telephelyén, beleértve az utazó munkavállalókat 

(gépjárművezetőket) is.  

2.3. Horváth Rudolf Intertransport Kft. jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg rögzíti, hogy sportegyesületet alapított – a 

sportegyesület bejegyzése jelenleg folyamatban van -  Horváth Racing Technologies Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, 

Kölcsey Ferenc u. 57.) névvel, melynek célkitűzései között szerepel – többek között - a kerékpársport, motorsport, autósport 

népszerűsítése és utánpótlás nevelése kiemelten Hatvan városában. Horváth Rudolf Intertransport Kft. (úgy, mint a Horváth 

Racing Technolgies Sportegyesület alapító tagja) kinyilvánítja azon szándékát, hogy ennek keretében – többek között – 

lehetőségeihez mérten az egyesület részt vesz az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő 

gazdasági társaság, illetve önkormányzati intézmények által szervezett városi programokon. 

2.4.Horváth Rudolf Intertransport Kft. jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

elsősorban a társasági adó fizetési kötelezettségén keresztül – a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések adta lehetőségek 

között - támogatni kívánja Hatvan városban a labdarúgást, kézilabdát és küzdősportokat. 

 

3. Az Önkormányzat együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásai: 

3.1. Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kinyilvánítja azon szándékát, hogy a jövőben az 

együttműködő gazdasági társaság által végzett tevékenységhez kapcsolódó szakember utánpótlás elősegítésében a városban 

működő középiskolák és azok fenntartói bevonásával közreműködik. 

3.2. Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Horváth Rudolf 

Intertransport Kft. hatvani székhelye balesetmentes megközelítésének elősegítése érdekében, a Volánteleptől a Bosch  telep 

sarkáig a kerékpárút  továbbá a cég hatvani székhelye előtt a gépjárművek biztonságos be- és kilépéséhez szükséges be- és 

kiforduló sáv mindkét irányban kivitelezésre kerül pályázati források bevonásával.  
 
     II. Záró rendelkezések 
 

1. Megállapodó felek egyezően adják elő, hogy a jelen okirat I. pontjában Felek által közösen meghatározott célok 

megvalósításához szükséges egyéb, konkrét feladatok megvalósítása érdekében egymással egyedi 

megállapodásokat kívánnak kötni. 

 

2. Megállapodó felek vállalják, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségvállalásokat a tőlük elvárható 

gondossággal, szerződésszerűen és teljes körűen teljesítik. 

 

3. Felek egymástól kellő időben igénylik azokat az egymásra vonatkozó információkat, amelyek jelen 

megállapodásban foglalt feladataik megállapodásszerű teljesítéséhez szükségesek és ezekkel kapcsolatosan 

szakembereik közreműködését biztosítják. 

 

4. A Felek kötelesek a jelen megállapodás teljesítése során, illetve azzal összefüggésben tudomásukra jutott, egymás 

gazdálkodására, tevékenységére, eljárásaira, termékeire, műszaki és szervezési megoldásaira, pénzügyeire, 

kereskedelmi technikáira és tevékenységére, működésére vonatkozó üzleti titkot megőrizni, figyelemmel a 

közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezésekre. 

 

5. A jelen együttműködési keret-megállapodásból eredő esetleges későbbi vitáikat felek egymással folytatandó 

egyeztetések útján kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés bármelyik fél általi írásbeli kezdeményezéstől 

számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére a Felek – a perértéktől függően – 

alávetik magukat a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

6. Jelen együttműködési keret-megállapodás Felek közös megegyezése esetén, kizárólag írásban módosítható, 

ideértve a jelen feltételtől való eltérést is. 

 



7. A jelen megállapodás, az abból eredő jogok, illetőleg kötelezettségek átruházásához a másik fél előzetes írásbeli 

jóváhagyása szükséges, amely csak indokolt esetben tagadható meg. 

 

8. Jelen együttműködési megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor azt felek mindegyike aláírta.  

 

9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 

2013. évi V. tv. rendelkezései irányadók 

 

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, 

cégszerűen aláírták. 

 

Hatvan, 2014. szeptember hó        napján 

 

Hatvan Város Önkormányzata  Horváth Rudolf Intertransport Kft. 

képv : Horváth Richárd 

polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

  képv : Horváth Rudolf 

ügyvezető 

 
 

 

ellenjegyzem: 

  

 

Záradék: 

Jelen keret-megállapodást Hatvan Város Önkormányzata 2014. szeptember 25-i képviselő-testületi  ülésén 754/2014. (IX. 

25.) sz. határozatával jóváhagyta. 
 

Határozat száma :  755/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel 14.500.000,-
Ft erejéig – autós rally sport területén – versenyautók és versenyzők versenyeztetésére, versenyek 
előkészítésére, versenyautó vásárlására támogatási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 
Pénzügyi fedezet a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014 (II.14) önkormányzati rendeletben a 
többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 30. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
 

 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-
10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-
56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben el járó alpolgármester ; továbbiakban: 
Önkormányzat) 

másrészről a  
Horváth Racing Technologies Sportegyesület  (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 57.; nyilvántartási 
száma: 2614, képviseli: Horváth Balázs  elnök  továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 
 

14.500.000,- Ft, azaz Tizennégymillió-ötszázezer fo rint  
 
összegű támogatást biztosít a 2014. évi költségvetésben a többlet adóbevétel terhére. 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
 
autós rally sport területén versenyautók és versenyzők versenyeztetésére 
versenyek előkészítésére  
versenyautó vásárlására 
 
3. a) Támogató a támogatás összegét a Sportegyesület jogerős bejegyzését követő 30 napon belül utalja át 
Támogatott részére a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. 
 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  



b) A kifizetés feltétele, azon túlmenően, hogy a sportegyesületet bejegyző végzés jogerőre emelkedjen, az hogy a 
Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget nem szerződésszerűen használja fel, 
azt visszafizeti a Támogató részére. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű 
felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2015. augusztus 30. napjáig az elnyert teljes összeg felhasználásáról 
köteles elszámolni a Támogató felé. 
 
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem 
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt 
tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
6.  
a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra 
használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak 
tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától 
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a 
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell 
mondania.  
 
8. Ezen megállapodás a 2014. évre érvényes.  
 
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Hatvan, 2014. ….hó…..napja 
 
     …................................................      …....................................................  
 Támogató Támogatott   
 Hatvan Város Önkormányzata Horváth Racing Technologies Sportegyesület 
 képv.: Horváth Richárd képv.: Horváth Balázs 
 polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 

 
Határozat száma :  756/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú, 
„Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat 
keretében megrendelt múzeumi kávézó bútorzat és eszköz beszerzéséhez bruttó 302.260,- Ft önerőt biztosít. 
Az önerő fejlesztési hitelből rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 



Határozat száma :  757/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 529/2014. (VI. 26.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 26. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  758/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében kialakított kávézó üzemeltetéséhez szükséges egyszeri 
eszközbeszerzés költségét, amelynek fedezete, bruttó 8.721.000,- Ft fejlesztési hitelből rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  759/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2014. október 1. napjától két fő pénztáros, két fő technikai személyzet és két fő 
teremőr álláshelyet biztosít, melynek bér- és járulékköltsége 2014. október 1. és 2014. december 31. között 
1.798.000,- Ft, ebből 1.258.600,- Ft Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére biztosított, 539.400,- Ft pedig az intézmény saját bevételéből kerül 
biztosításra. 
A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek számát összesen 17 főben 
állapítja meg 2014. október 1-től.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  760/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (a 
továbbiakban: Intézmény, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) dologi kiadását - tekintettel a kiállító terek 
megnyitására - 2014 évben 2.500.000,- Ft-tal megemeli, mely összegből 1.750.000,- Ft,- Ft Hatvan város 2014. 
évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosított, 
750.000,- Ft pedig az intézmény saját bevételéből kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  761/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 

Hatvan, Kossuth tér 12.) tekintetében az alábbi belépőjegy árakat állapítja meg:  

Jegyárak  

Teljes árú 1200 Ft 

0-6 éves korig Ingyenes, ajándék ital nélkül 

Kedvezményes jegy* 600 Ft 

Felnőtt csoport jegy  1000 Ft 

Diák/Nyugdíjas csoportjegy  600 Ft 

Fotójegy/gép 500 Ft 

Sörfőzde látogatójegy 350 Ft 

Hatvan kártyával belépődíj 900 Ft 

Tárlatvezetési díjak  

Osztályoknak/nyugdíjasoknak 200 Ft/fő 

Csoportoknak (1-15 fő magyar 
nyelven) 

400 Ft/fő 



Csoportoknak (1-15 fő idegen 
nyelven) 

400 Ft/fő 

Múzeumpedagógiai Órák  

Óvodásoknak 200 Ft/fő 

Iskolásoknak 200 Ft/fő 

*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, egy/két szülő 
vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok részére. 
Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési egyensúlyát 
figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  762/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11.) 440/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, alapító okiratát 2014. 
október 1. napi hatálybalépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 1. (az alapító okirat kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 762/2014. (IX. 25.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  763/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 699/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, hogy a 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné 
illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  764/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 700/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, hogy a 
Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva 
illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  765/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 701/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, hogy a 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika 
Bernadett illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma :  766/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 702/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, hogy 
a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné 
illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  767/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 703/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, hogy a 
Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) óvodavezetője, Ludányi Mária 
Magdolna illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  768/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 705/2014. (IX.11.) számú határozatát akként módosítja, hogy a 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai 
Edit illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a munkaügyi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  769/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 13. napjával megszünteti Hatvan város 
közterület elnevezései közül a Görbeéri tanya, Kisgombos major, MÁV őrházak, MÁV kertészet, MÁV 50. sz. 
őrház, Palkó tanya, Tinódi utca elnevezéseket.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 13. (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
Határozat száma :  770/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, 
Madách u. 12.) 2014. évi költségvetési főösszegét utólagosan 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összeggel 
megemeli a Hatvan városban megrendezésre került Autómentes Nap költségeire, melyre a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárságának e 
célra nyújtott egyedi támogatása nyújt fedezetet.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (átutalásra) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  771/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2014. (IV. 10.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában 
című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 



eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 
141.500.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan 
városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű, nettó 
141.500.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  772/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 617/2014. (VII. 24.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 26. (átvezetésre és értesítésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati osztály útján 

 
Határozat száma :  773/2014. (IX. 25.)  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 szemléletformálási 
feladatok ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 3.670.300.- Ft megbízási díjért, azzal a 
feltétellel, hogy a megbízási szerződés a támogatási szerződés megkötésének napján léphet hatályba.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 10. (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati osztály útján 

 
Határozat száma :  774/2014. (IX. 25.)  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 nyilvánossági feladatok 
ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 444.500.- Ft megbízási díjért, azzal a 
feltétellel, hogy a megbízási szerződés a támogatási szerződés megkötésének napján léphet hatályba.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 10. (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati osztály útján 

 
Határozat száma :  775/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 730/2014. (IX. 11.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, „Regionális 
Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” című pályázattal összefüggésben 
szükségessé váló közbeszerzési eljárások tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a Biczi és 
Turi Ügyvédi Irodát (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 9.906.000.-Ft megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  776/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a Geofűt 
Technika Kft.-vel (székhely: 2615 Csővár, Madách u. 1.) történő referencia szerződés megkötésére, miszerint az 



Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és a Hatvani Csicsergő Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése során beépítésre került hőszivattyúkat a Geofűt Technika Kft. marketing 
tevékenysége során 5 éven keresztül referenciaként használhatja bruttó 12.800.000.- Ft összegért a határozat 
mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati Osztály útján 

 
REFERENCIA SZERZŐDÉS 

(Együttműködési megállapodás)  
 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Név:  Hatvan Város Önkormányzata  
Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefon:  37/542-300 
Fax:   37/345-455 
Képviseletében:  Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
KSH törzsszám:  15729394-8411-321-10 
Adószám:   15729394-2-10 
Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 
  
másrészről:  
 
Név:  Geofűt Technika Kft.  
Székhely:  2615 Csővár, Madách u.1. 
Tel.:   
Cégjegyzékszám:  13-09-164766 
Adószám:   
Bankszámlaszám:  
mint vállalkozó (a továbbiakban: GFT) 
 
együttesen felek (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Előzmények  
 
A Felek rögzítik, hogy a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 azonosítószámú projekt keretében megvalósult épületenergetikai 
fejlesztés során Hatvan Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő épületekbe ATES típusú, geotermikus hőszivattyú 
fűtési rendszereket telepített (kútvíz rendszer). Az ATES típusú hőszivattyúk szállítója a Geofűt Technika Kft. 
 
2. A szerződés tárgya 
 
Az alábbiakban feltüntetett épületeknek, a Geofűt Technika Kft. marketing tevékenysége során referencia bemutató 
helyekként történő bemutatása. 
 - Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, 3000 Hatvan, Rákóczi út 4. 
 - Hatvani Vörösmarty téri Óvoda , 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
 - Hatvani Csicsergő Óvoda, 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.  
 
3. A szerződés időtartama 
 
3.1  Felek a jelen szerződést 5 év (hatvan hónap) határozott időre kötik. 
3.2 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az 1. pontban körülírt projekt befejeztétől függetlenül, az ATES hőszivattyúk 
átadását/bekötését és beüzemelését követően hatályos. 
  
4. GFT jogai és kötelezettségei  
 
4.1 GFT tudomásul veszi, hogy az épületek harmadik személynek történő bemutatása esetén köteles a látogatást 
előzetesen bejelenteni és annak időpontjáról az Önkormányzatot és az érintett intézményvezetőt tájékoztatni. 
4.2 GFT jogosult a nyilvánosságért felelős céggel együttműködve az általa készített reklámfilmet, fotókat, 
reklámszöveget, kereskedelmi tevékenysége során, korlátozás nélkül felhasználni. 
4.3 GFT jogosult – az Önkormányzatnak a megjelenési forma előzetes jóváhagyásával – az Önkormányzat föntiekben 
hivatkozott létesítményeit saját honlapján, szórólapjain, prospektusain, plakátjain referenciaként szerepeltetni. 



4.4 GFT köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a megjelenési forma megváltoztatásának szándékáról, illetve az új 
megjelenést  jóváhagyatni. 
4.5    GFT köteles az Önkormányzat együttműködésének, szolgáltatásának fejében kialkudott összeget, bruttó 
12.800.000.-, azaz tizenkettőmillió-nyolcszázezer forintot az Önkormányzat részére jelen szerződés aláírását követően 8 
napon belül egy összegben megfizetni. 
 
5.  Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei  
 
5.1  Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződésben rögzített feltételek szerint együttműködik a GFT-vel az ATES 
hőszivattyú népszerűsítésében, melynek során hozzájárul, hogy a GFT az épületek reklámcélú bemutatását, fotózását, 
filmezését, valamint ezek reklámhordozókon való szerepeltetését további előzetes egyeztetés mellett végezheti, az 
elkészült anyagokat az Önkormányzat személyiségi jogainak figyelembe vételével felhasználhatja 
5.2 Az Önkormányzat vállalja, hogy az ATES hőszivattyú üzemelési, használati tapasztalatait rendszeresen, az 
energetikai adatokat havi rendszerességgel GFT részére továbbítja. 
5.3  Az Önkormányzat vállalja, hogy előzetes bejelentés alapján harmadik személyek részére (GFT potenciális vevői) 
az épületek fűtési rendszerének megtekintését, az energetikai adatok értékelését lehetővé teszi. 
5.4 Az Önkormányzat vállalja, hogy az előzetes egyeztetés alapján a GFT által készített feliratot/táblát a hivatkozott 
épületek homlokzatán, jól látható helyen elhelyezi. Vállalja továbbá, hogy a helyi médiumokkal tartott rendszeres 
kapcsolat során kellő hangsúlyt helyez a megújuló energiák, ezen belül az ATES hőszivattyúk használatára, valamint 
GFT részére lehetővé teszi évi egy helyszíni, élő interjú (rádió, tv) elkészítését. 
5.5  Az Önkormányzat vállalja, hogy a GFT üzletfejlesztési lehetőségeinek kidolgozásához marketing információk 
rendszeres továbbításával hozzájárul. Lehetővé teszi a GFT részére a hőszivattyúk rendszeres ellenőrzését, mérések 
elvégzését, tapasztalatok összegzését, hozzájárulva a GFT kutatás-fejlesztési tevékenységéhez. 
5.6 A 2. pontban rögzített épületek tulajdonjogának esetleges átruházása/megváltozása esetén a jogutódlás keretében az 
Önkormányzat köteles jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlását a jogutódra átruházni és azt a 
későbbiekben is lehetővé tenni.  
 
6. Titoktartási kötelezettség , a szerződés megszegése 
 
6.1. Az önkormányzat tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy a 2003. évi XXIV. törvény rendelkezése alapján jelen 
szerződést köteles honlapján közzétenni. 
6.2. A GFT  a referencia felhasználása során a szerződésszerű teljesítésre garanciát vállal.  
6.3. A garancia időtartamán túlmenően a GFT az esetleges hibás teljesítésért a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései alapján köteles eljárni. 
 
7. A szerződés megszűnése, általános rendelkezések: 
 
7.1. Jelen vállalkozói szerződés megszűnik a határozott idő leteltével. 
A szerződés megszüntethető: 
 - közös megegyezéssel, írásban, azonban ha a felek már teljesítették a szerződés valamely elemét, úgy a felek 

az arányos teljesítésért kötelesek egymással elszámolni, 
- azonnali hatályú felmondással, ha bármelyik fél olyan súlyos, szerződésszegő magatartást tanúsít, hogy a 
másik féltől nem várható el a szerződés további fenntartása. 

7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
rendelkezései az irányadóak. Felek rögzítik, hogy vitás kérdés esetén a kérdéses pontokat mindenkor egyeztető 
tárgyalásokon próbálják rendezni. Jogi eljárást kizárólag az egyeztetés eredménytelensége esetén kezdeményeznek. A 
felek vitás ügyekben a pertárgyértéktől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét kötik 
ki. 
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a vállalkozó cégkivonata és törvényes képviselőjének aláírási 
címpéldány vagy aláírás mintája. 
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2014. szeptember 28. 
 
                             ….......................................................          …....................................................... 
 Hatvan Város Önkormányzata Geofűt Technika Kft. 
 Képviseli: Horváth Richárd polgármesteri egyéni vállalkozó 
 jogkörben eljáró alpolgármester vállalkozó 
 megrendelő 
 ph. ph. 



 
Határozat száma :  777/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és leszállításával a 
CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg (székhely: 1031 Budapest, Nánási út 2. B/71), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 400.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással. 
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  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  778/2014. (IX. 25.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagy Sándor utcai csapadékvíz-elvezető rendszer javítási 
munkálataival a MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 
385.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 132.623,- Ft összeg erejéig, valamint 
az általános tartalékkeret terhére további 252.377,- Ft összegben rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  779/2014. (IX. 25.)  zü.  sz.  ké pv. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  780/2014. (IX. 25.)  zü.  sz.  ké pv. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  781/2014. (IX. 25.)  zü.  sz.  ké pv. test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft. és Hatvan Város 
Önkormányzata között joglemondó nyilatkozat és megállapodás megkötéséről döntött. 
 

Határozat száma :  782/2014. (IX. 25.)  zü.  sz.  ké pv. test. hat.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft. és Hatvan Város 
Önkormányzata között joglemondó nyilatkozat és megállapodás megkötéséről döntött. 

 
Határozat száma :  783/2014. (IX. 25.)  zü.  sz.  ké pv. test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft. és Hatvan Város 
Önkormányzata között városfejlesztési megállapodás megkötéséről döntött. 
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