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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

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

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18/D. § (5) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Szociálisan rászorult személynek minősül továbbá:  
a) az az egyedül élő személy, ahol a havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, de nem éri el annak 450 %-át, 
b) az a család, mely legfeljebb kettő gyermeket nevel és a családban az egy főre jutó havi jövedelem 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, de nem éri el  annak  400 %-át, vagy 
c) az a nagycsaládos (három, vagy több gyermeket nevelő) család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, de nem éri el annak 350 %-át.  
 
2. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba, és 2014. február 2-án hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2014. január 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

 a  hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 1 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § (1) A keretekre biztosított támogatás mértékéről az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásakor 
egy összegben dönt. 

(2) A költségvetésben biztosított összeg keretek közötti felosztásáról az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság minden évben a költségvetési rendelet elfogadását követő bizottsági ülésén dönt. A január hónapban 
kírásra kerülő pályázatok esetében az előző évi költségvetésben meghatározott keretösszeg 50%-ig lehet pályázni 
azzal, hogy a pályázatok elbírálásánál a tárgyévi költségvetési rendeleteben meghatározott tényleges 
keretösszeget kell figyelembe venni. 

(3) A pályázati kiírásról, a pályázatok kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejéről az Oktatási, 
Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság, illetve a Szociális és egészségügyi keret tekintetében a Szociális és 
Lakásügyi Bizottság dönt. 

(4) A képviselő-testület dönt az egyes keretek céljára rendelkezésre álló összeg elosztásáról a támogatási 
igény benyújtási határidejét követő első munkaterv szerinti ülésén, de legkésőbb 30 napon belül. A döntést követő 
15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíteni kell a határozatról. 

(5) A támogatás odaítéléséről szóló határozat tartalmazza: 
a) a támogatott civil szervezet megnevezését, 
b) a támogatás felhasználásának célját, 
c) a támogatás összegét, 
d) arra történő utalást, hogy a támogatási összeggel hogyan kell elszámolni.„ 
 
2. § (1) A R. 10. § (1) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe a „január” szöveg lép.  
(2) A R. 10. § (5) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz” szövegrész lép. 
(3) A R. 1. mellékletében a „Hatvan Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe a „Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 
 
3. § (1) 2014. évben a január hónapban kiírásra kerülő pályázatok esetében a pályázat benyújtásának 

határideje a kiírástól számított 20 nap.  
(2) Ez a rendelet 2014. január 31-én 9.00 órakor lép hatályba, és 2014. május 1-jén hatályát veszti. 

 



Hatvan, 2014. január 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete  

a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 
30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A játszótereken elhelyezett játékokat, a játszóeszközökön, vagy a kihelyezett táblán feltüntetett életkorig, 
illetve súlyhatárig a rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.  

 
2. § A R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) A fizető parkoló területén kizárólag 
a) jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése, vagy a Hatvan Kártyához kapcsolódó parkolási 

engedély matrica (továbbiakban: parkolási engedély matrica) ellenében ingyenesen, 
b) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt járművel, 
c) figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművel, 
d) segédmotorkerékpárral és kerékpárral, 
e) diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárműjével, 
f) fegyveres erők és testületek azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott járműjével, 
g) érvényes parkolási engedéllyel rendelkező, mozgásában korlátozott személy, illetve az őt szállító személy 

járműjével  
szabad várakozni.”  
 
3. § A R. 20/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:  
„(6) A fizető parkolót jegykiadó automatánál váltott parkolójeggyel, vagy parkolási engedély matrica ellenében 

lehet igénybe venni. Az automatánál váltott parkolójegyet, vagy a parkolási engedély matricát a 20. § (1) 
bekezdése szerinti jármű első szélvédője mögött jól látható helyen, érvényességének ellenőrzését biztosítva, 
olvasható módon kell elhelyezni illetve felragasztani.” 

 
4. § A R. 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20/B. § (1) Az üzemeltető által kiadott igazolás helyett ingyenesen biztosított parkolási engedély matrica 

ellenében szabadon várakozhat  
a) a fizető parkoló közvetlen környezetében állandó lakóhellyel rendelkező lakos a tulajdonát képező vagy 

munkáltatójától kizárólagos használatba kapott cégtulajdonú személygépkocsival, vagy 
b) a fizető parkoló közvetlen környezetében bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett székhellyel, telephellyel, 

fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, közhasznú szervezet, egyéb nyilvántartásba vett szervezet vagy 
egyéni vállalkozó a tulajdonában lévő egy személygépkocsival. 

(2) Az (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személy a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában igényelheti a parkolási engedély matricát személyi igazolványa, lakcímkártyája 
bemutatásával és gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolásával.  

(3) Az (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodájában igényelheti a parkolási engedély matricát az üzembentartó képviselője által, hatályos 
és hiteles cégkivonat, bírósági határozat vagy hatósági igazolvány és a személygépkocsi forgalmi engedélyének 
bemutatásával, valamint a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolásával. 

(4) Az (1) bekezdés szerint kiadott parkolási engedély matrica 2015. év január 31. napjáig érvényes. 2015. év 
január 1-jétől az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 
28.) önkormányzati rendelet szabályai alapján jogosultak parkolási engedély matricát igényelni. 

(5) A (1) bekezdésben meghatározott személyek a 2013. évben kiadott igazolás vagy bérlet alapján 2014. 
február 28-ig jogosultak a személygépkocsival várakozni. 

 
5. § A R. 20/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) Megfelelően elhelyezett érvényes parkolójegy, parkolási engedély matrica nélkül vagy nem a 20. § (2) 

bekezdésének b)-g) pontja szerinti járművel várakozó jármű vezetője a 2. mellékletében meghatározott pótdíjat 
köteles fizetni.” 

 
6. § A rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 



 
7. § A R. 9 melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 31-én 9.00 órakor lép hatályba és 

2015. február 2-án hatályát veszti. 
(2) A 8. § (4) bekezdése 2015. február 1-jén lép hatályba. 
(3) Hatályát veszti a R. 13., 14., 15. és 16. melléklete. 
(4) Hatályát veszti a R. 20/B. §-a. 

 
Hatvan, 2014. január 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R. 2. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.) A fizetendő várakozási díj mértéke: egy óra időtartamra: 140,- Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza.” 
 
 

2. melléklet a 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez 
„9. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 A B C D 

 Helyrajzi szám Ingatlan megnevezése Teljes terület 
(m2) 

Ebből a 
játszótér 

területe (m 2) 

1. 5227/1 Játszótér Kossuth tér 20093 676 

2. 1452/1 Játszótér Béke út 964 964 

3. 1731 Játszótér Teleki út 717 717 

4. 2251 Játszótér Botond u. - Jókai u. 899 899 

5. 2738/ 10 Kastélykert utcai lakótelep, közpark  12561 324 

6. 2614/2 Játszótér Majtényi utca  2595 2315 

7. 2647/2 Népkert közpark (2 db játszótér) 34478 480, 600 

8. 3384/ 17 Játszótér Nyírfa utca 1737 1737 

9. 3978/ 36 Pázsit u. - Szabadság úti lakótelep, 
közpark  

21604 1630 

10. 3978/67 Zöldterület Horváth M. út É.-i old. 
(Nádasdy T. u.-tól a Penny áruházig) 8507 400 

11. 4444/1 Közpark Zrínyi u.  4244 1250 

12. 4604/ 20 Tabán úti lakótelep, közpark 14864 42 

13. 5235/ 22 Hatvanas utcai lakótelep, közpark 21146 750 

14. 3653/2 Játszótér Hegyalja út  1820 1820 

15. 5412/156 Játszótér Görgey utca 700 700 

16. 2763/2 Vas Gereben u. - Ifjúság útja, közpark 3122 650 

 



 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

5/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogköv etkezményeir ől szóló 

13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdése a következő 13a. ponttal 
egészül ki: 

(A közterületek használatáról és a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el:) 

„13a. aki a játszótereken elhelyezett játékokat, nem a játszóeszközökön, vagy a kihelyezett táblákon 
feltüntetett életkorig, illetve súlyhatárig vagy nem a rendeltetésüknek megfelelően használja /R1.13. § (6)/.”   

 
(2) R. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
“(2) A közterület-felügyelő az (1) bekezdés 6., 10. és 13a. pontokban meghatározott magatartás elkövetőjével 

szemben legfeljebb 5.000.-Ft, az 1., 3., 4. és 27. pontokban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben 
legfeljebb 10.000.-Ft, az 5., 11., 20. és 21. pontokban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 
20.000.-Ft, a 9. és 22. pontokban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 30.000.-Ft, a 2., 7. 
és 8. pontokban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 50.000.-Ft mértékű helyszíni 
bírságot szabhat ki.” 

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

 
Hatvan, 2014. január 31. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
6/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában 
lévő, illetve az általa üzemeltetett vagy használt minden gépjárműre, kérelemre, parkolási engedély matrica és 
behajtási engedély matrica ingyenesen jár a Kártya mellé.” 

 
2. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A hatvani székhellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, valamint egyéni 

vállalkozók és egyéni cégek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével egy Kártyát és a kártyához kérelemre, 
maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre, 5 db parkolási engedély matricát igényelhetnek. Az 1. mellékletben 
meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező hatvani székhelyű jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével egy 
Kártyát és a Kártyához kérelemre, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre, 5 db parkolási engedély matricát és 5 
db behajtási engedély matricát igényelhetnek.” 

 
(2) A R. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„(3) A Kártyatulajdonos hatvani székhellyel és telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség 

nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek esetében, az (5) bekezdésben foglaltak 
kivételével, a parkolási engedély matrica díja 1-3. matrica esetén 10.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5. matrica 
esetén 15.000.Ft/gépjármű/év. 

(4) A Kártyával rendelkező és az 1. mellékletében meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező hatvani székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók 
és egyéni cégek estében, az (5) bekezdésben foglaltak kivételével együttesen a parkolási engedély matrica és a 



behajtási engedély matrica díja 1-3. matrica esetén 10.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5. matrica esetén 
15.000.Ft/gépjármű/év.” 

 
3. § A R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2014. január 31-én 9.00 órakor lép hatályba és 2014. február 1-jén hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. január 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 6/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
jogi személyek/jogi személyiség nélküli jogalanyok,  egyéni vállalkozó, egyéni cégek részére 

Hatvan Kártya, valamint parkolási engedély matrica és  behajtási engedély matrica igényléséhez  
 
1. Kérem Hatvan Város Önkormányzatát (székhelye. 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), hogy szervezetem részére a 
kedvezményekre jogosító Hatvan kártyát és Parkolási Engedély Matricát kiállítani szíveskedjen. 
 
Jogi személy/jogi személyiség nélküli jogalany/egyéni vállalkozó/egyéni cég (továbbiakban együtt: cég) neve: 
……………….....................................…..................................................................................... 
Székhelye: ................................................................................................................................. 
Telephelye: ................................................................................................................................ 
Adószáma: ................................................................................................................................. 
Nyilvántartási száma: ................................................................................................................. 
Törvényes képviselője neve: .................................................................................................... 
Telefonszáma: ...........................................(mobil)...................................................(vezetékes) 
E-mail címe: ............................................................................................................................... 
 
2. A parkolásra jogosító matricát az alábbi cég tulajdonában/üzemeltetésében lévő gépjárműre kérem kiállítani. 
 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
 
3. Mivel a szervezet székhelye, telephelye az Apafi / Bethlen Gábor / Bocskai István / Czóbel Béla / Damjanich / 
Dézsmaszéki / Esze Tamás / Forgács Simon / Gábor Áron / Gedeon Béla / Görgey / Hatvani Lajos / Kert / Kiss 
Ernő / Kosztolányi / Kölcsey Ferenc / Május 1. / Móra Ferenc / Radnóti Miklós / Tompa Mihály / Váci Mihály / 
Vasvári Pál / Veres Péter / Zöldfa utcában / Mészáros Lázár úton / Rákóczi út páratlan oldalán a Mészáros Lázár 
úttól az Esze Tamás utcáig / Robert Bosch úton, ezért a Kölcsey Ferenc utca lezárt szakaszára történő behajtásra 
jogosító kiegészítő matricát igényelek:  igen / nem .  (A kívánt szövegrész aláhúzandó.) 
 
A behajtásra jogosító matricát az alábbi tulajdonomban lévő/üzemben tartott gépjárműre kérem kiállítani: 
 
Forgalmi rendszám.   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám.   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 



Forgalmi rendszám.   …......................................................... 
Forgalmi engedély száma:  …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
Forgalmi rendszám:           …......................................................... 
Forgalmi engedély száma: …......................................................... 
 
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő fent megadott adataimat a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények igénybevétele céljából kezelje, a megadott 
elérhetőségemre a Hatvan Kártyával kapcsolatos ügyintézésről értesítést, tájékoztatást küldjön. 
 
5. Hatvan Kártyához kapcsolódó hírlevelet kérek/nem kérek (a megfelelő válasz aláhúzandó).  
Amennyiben kérek, a Hatvan Kártya hírlevélhez kapcsolódóan hozzájárulok adataim továbbításához a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan Madách u. 12.) részére a Hatvan Kártya hírlevélre vonatkozó 
adatvédelmi nyilatkozat szerint. 
 
Hatvan, 20.. …................................... 
 

Ph. 
 

                        …………………………………………………… 
                          kérelmező, törvényes képviselőjének aláírása” 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. JANUÁR 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  29/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-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 a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 

2. Előterjesztés a hatvani 2600/5 hrsz. alatti, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti ingatlanoknak a Hatvani 
Szociális Szövetkezet részére történő bérbeadásáról 

3. Előterjesztés a hatvani 2600/5 és a 2603 hrsz.-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérletével kapcsolatos 
döntésről 

4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 

5. Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 

6. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

7. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 
8. Előterjesztés a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2013. évi beszámolójáról 
9. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport 

Bizottsága 2013. évi beszámolójáról 
Előterjeszt ő, előadó a 6-9. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 

10. Előterjesztés az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló külső szakértő 
igénybevételéről 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

11. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

12. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

13. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

14. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
15. Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról 
16. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014. évi 

albérletbe adásáról a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 
részére 

17. Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
18. Előterjesztés a Szúnyog szigeten található magántulajdonú 2662/5 helyrajzi számú ingatlan 

tulajdonjogának rendezéséről 
19. Előterjesztés a hatvani 5230 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes 

megszerzéséről 
20. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről szóló megállapodás aláírására 

vonatkozó felhatalmazásról 
21. Előterjesztés ”Középkori városmakett” című szoborhoz kapcsolódó döntésekről 
22. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

határozatok hatályon kívül helyezéséről 
23. Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, 

korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról 
24. Előterjesztés az OHU-IFPR 2013. évi Iparfejlesztési Pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
25. Előterjesztés az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt OHU-IFPR-2013-001 

azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról 
26. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakció fejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

tervezési szerződés módosításáról 
27. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 

közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű pályázattal kapcsolatos szerződések módosításáról 
28. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - bölcsődefejlesztés” című 

pályázathoz kapcsolódó újabb szerződésmódosításokról 
29. Előterjesztés „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” elnevezésű pályázattal 

kapcsolatos döntésekről 



30. Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” 
és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról 

31. Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésekről 
32. Előterjesztés a Grassalkovich úti és Bástya utcai zöldszigetek öntözőrendszerének telepítéséről 
33. Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltásáról 
34. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről 
35. Előterjesztés korcsolyázás tanulását segítő oktatóeszközök vásárlásáról 
36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék feldolgozásáról 
37. Előterjesztés a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2014. évre vonatkozó sírhely-

gazdálkodási tervéről 
Előterjeszt ő, előadó a 11-37. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 

38. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj adományozásának módosítására 
Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Zsolt polgármester 

 
Határozat száma :  30/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 580., 581., 582., 583., 584., 586., 587. (VIII. 29.), 623. (IX. 
12.), 681., 683., 684. (IX. 26.), 689., 690., 702. (X. 14.), 722., 723., 760., 761., 762., 763., 764., 788., 792., 793., 
795., 801. (X. 31.), 804., 805., 806., 807., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 817. (XI. 13.), 822., 823., 824., 825., 
828., 829., 830., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 841., 843., 844., 845., 846., 847., 848., 
849., 851., 854., 855., 856., 857., 858., 861., 877. (XI. 28.), 894., 895.896., 897., 898., 899., 900., 901., 902., 903., 
904., 905., 909., 910., 927., 929., 930., 931., 932., 938., 940. (XII. 12.), 945., 946., 947., 948., 949., 955. (XII. 19.) 
2013. évi; 5. (I. 9.), 27., 28. (I. 14.) 2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  31/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

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

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

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

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Juhász Zoltán felügyelőbizottsági tag 
lemondásának a tárgyában. 

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

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Gál Erzsébet (an.: Póka Teréz) – 3000 
Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakos – felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának a 
tárgyában. 

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

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

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 15. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
(A 31/2014. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  32/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal és a MÁV Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2013. április 2. napján 
megkötött földhaszonbérleti szerződés 3.4 pontja alapján 2014. február 1. napjától 2017. október 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra bérbe adja a Hatvani Szociális Szövetkezetnek (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 
hatvani 2600/5 hrsz.-ú 47.11 AK értékű 1 ha 2332 m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlant és a hatvani 2603 
hrszú ingatlanból 136,75 AK értékű és 3 ha 5797 m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlanrészt 229.825,-Ft + 
ÁFA, azaz Kettőszázhuszonkilencezer-nyolcszázhuszonöt forint + ÁFA éves bérleti díj összegért, mely bérleti díj 
összege a bérleti szerződésben meghatározottak szerint módosítható.” 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására, illetőleg a bérleti 
szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (az okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
(A 32/2014. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  33/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 
2600/5 és 2603 hrsz-ú ingatlanok tulajdonában bekövetkezett változások miatt az ingatlanokra vonatkozó 
mezőgazdasági haszonbérleti szerződésből Hatvan Város Önkormányzatát megillető jogok védelme és az 
esetleges károk elhárítása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  34/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. 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 kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 
17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. január 1. napjától a havi munkabérét bruttó 118.000,- Ft, azaz 
Egyszáztizennyolcezer 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. január 31. (okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
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:  

Mravik Zsolt  

 - szül.idő: Budapest, 1971.05.06. 
 - anyja neve: Horváth Erzsébet 
 - adóazonosító jele: 8381103215 
 - lakcím: 1132 Budapest, Váci út 34. 2. em. 6. 
 - mint munkavállaló /a továbbiakban munkavállaló/ 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2013. november 1. 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 118.000,-Ft/hó, azaz Egyszáztizennyolcezer 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. január 30. 
 

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

tulajdonos képviselője 
munkáltató 

 

Mravik Zsolt 
munkavállaló 

 
Határozat száma :  35/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást 2014. évben a Silgard 

J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az oltóanyag a humán papillómavirus 6-os, 11-es, 16-
os és 18-as típusai által okozott megbetegedések ellen nyújt védelmet. Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete megbízza Hatvan város polgármesterét, hogy az MSD Pharma Hungary Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) valamint a Gyógyszerszállító 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 
44) szerződést kössön, az oltóanyag vásárlására és szállítására. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás pénzügyi fedezetét 

3.794.175,- Ft összegben a 2014. évi költségvetésébe betervezi.” 
 

H a t á r i d ő  : 2014. február 28. 
F e l e l ő s  : 1. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  36/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Akácfa utca 3.) 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  37/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsófokú 
Diáksport Bizottsága 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 14. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 



Határozat száma :  38/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete 
Középfokú Diáksport Bizottsága 2013. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 14. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  39/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a Hatvan város illetékességi területén 
ideiglenes vagy állandó jelleggel vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek, és társaságok 
önkormányzati adóhatósági hatáskörbe tartozó adókötelezettségének teljesítésére irányuló ellenőrzésre 
vonatkozóan külső szakértő igénybe vételére. 
Külső szakértő igénybevétele esetén az egyösszegű vállalási alapdíj adóalanyonként 70.000,- Ft + ÁFA, a 
teljesítmény függő díj a feltárt és elismert adó teljesítés esetén fizetendő, a feltárt adó maximum 15 %-a lehet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a külső szakértő igénybevételére irányuló szerződés megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  40/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. 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 szükséges önerőhöz további 1.415.495,- Ft vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás 
aláírására. 
A pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  41/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 

természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá mint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10.) működtetője egyetért 
azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára albérletbe adja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig biztosítja az 
intézményi úszásoktatás fedezetét a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Szakiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10) részére, mindösszesen 900.000,-Ft+ÁFA értékben, 
amely az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe beépítésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2014. január 31. (az albérleti szerződés aktualizálására) 
  2. pont: 2014. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor) 
F e l e l ő s  : 1. pont: a  Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 

Szakiskola vezetője 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  42/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó és a Heréd patak által körülhatárolt, ún. Szúnyog 
szigeten lévő valamennyi ingatlanát és ingatlan-illetőségét határozatlan időre, ellenérték nélkül vagyonkezelésbe adja a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező vagyonkezelési 
szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 42/2014. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma :  43/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati tulajdonú hatvani 2684/12 helyrajzi 
számú, 63 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan csereingatlanként történő felajánlásával, a 
hatvani 2662/5 helyrajzi számú, 316 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kizárólagos 
tulajdonjogának megszerzése érdekében, olyan módon, hogy az ingatlanok értékkülönbözeteként jelentkező 
117.000,-Ft-ot a magántulajdonú ingatlan tulajdonosai megfizetik Hatvan Város Önkormányzata részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok tulajdonjogának rendezése 
érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye.” 

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

 
Határozat száma :  44/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5230 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, 
Hatvanas u. 1. szám alatt található, 303 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 
tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
rendelkezései alapján gépjárművek parkolásának biztosítása közfeladat magasabb színvonalon történő ellátása 
céljára kérelmezi az ingyenes átruházását a Magyar Államtól, valamint az átruházáshoz szükséges vagyonkezelő 
Honvédelmi Minisztérium hozzájárulását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az 
ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az 
önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges 
pénzügyi forrást 100.000,- Ft erejéig a  Hatvan város 2014. évi költségvetése városüzemeltetési kiadásai között a 
város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmek benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  45/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 2602 hrsz.-ú, kivett középiskola 
(MÁV tanműhely) megnevezésű 3580 m2 nagyságú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése 
érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye és a megállapodást, valamint a kapcsolódó 
okiratokat az önkormányzat nevében aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 1. (MNV Zrt. részére történő továbbításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  46/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Középkori városmakett” elkészítésével  Laczik Csaba 
szobrász restaurátort (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka utca 17.) bízza meg bruttó 5.645.000,- Ft 
vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet Hatvan város 2014. évi költségvetésébe tervezésre kerül. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  47/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) a „Középkori városmakett” című szobor szakvéleményének 
elkészítésére. A szakvélemény elkészítésének díja előreláthatólag 70.000,- Ft. Pénzügyi fedezet Hatvan város 
2014. évi költségvetésébe tervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  48/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2014. (I. 9.), a 15/2014. (I. 9.) és a 16/2014. (I. 9.) számú 
határozatait hatályon kívül helyezi.” 



 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  49/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 76.599.183.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 76.599.183.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. delegált képviselője.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  50/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Varázskapu Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 15.517.548.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Varázskapu Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, nettó 15.517.548.- 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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. delegált képviselője.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  51/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 82.006.073.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, nettó 82.006.073.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. delegált képviselője.” 

 
 



H a t á r i d ő  : 2014. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  52/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által 
közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési pályázatot kíván benyújtani Hatvan 
városban üveghulladék hasznosító és üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges előtervek beszerzésére. 
Az előtervek elkészítésének költsége bruttó  15.000.000 Ft. 
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 13.500.000,-Ft, az 
önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft.  
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére 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.) Horváth Richárd alpolgármester, 
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó, 
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző, 
4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  53/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által 
közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési pályázatot kíván benyújtani Hatvan 
városban üveghulladék hasznosító és üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány és költség-haszon elemzés beszerzésére. 
A megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft. 
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 13.500.000,-Ft, az 
önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft.  
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére 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.) Horváth Richárd alpolgármester, 
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó, 
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző, 
4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  54/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által 
közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési pályázatot kíván benyújtani Hatvan 
városban üveghulladék hasznosító és üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges környezeti 
hatásvizsgálati dokumentáció beszerzésére. 
A környezeti és hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft. 
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 13.500.000,-Ft, az 
önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft.  
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére 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.) Horváth Richárd alpolgármester, 
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó, 
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző, 



4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző.” 
 

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

 
Határozat száma :  55/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által 
közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési pályázatot kíván benyújtani Hatvan 
városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges koncepcionális előtervek beszerzésére. 
A előtervek elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft. 
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 13.500.000,-Ft, az 
önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft.  
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére 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.) Horváth Richárd alpolgármester, 
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó, 
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző, 
4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  56/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által 
közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési pályázatot kíván benyújtani Hatvan 
városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 
beszerzésére. 
A megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft. 
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 13.500.000,-Ft, az 
önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft.  
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére 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.) Horváth Richárd alpolgármester, 
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó, 
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző, 

  4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző.” 
 

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

 
Határozat száma :  57/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által 
közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési pályázatot kíván benyújtani Hatvan 
városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció beszerzésére. 
A környezeti és hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft. 
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 13.500.000,-Ft, az 
önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft.  
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére 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.) Horváth Richárd alpolgármester, 
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó, 



3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző, 
4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  58/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és üvegpalack-
gyártó üzem létesítéséhez szükséges előtervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-Ft. 
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló értesítés 
megérkezik az önkormányzat részére. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges előtervek megrendelése” elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó; 
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  59/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és üvegpalack-
gyártó üzem létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-Ft. 
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló értesítés 
megérkezik az önkormányzat részére. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 
megrendelése” elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó; 
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  60/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és üvegpalack-
gyártó üzem létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó 
becsült értéke 11.811.023.-Ft. 



A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló értesítés 
megérkezik az önkormányzat részére. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megrendelése” 
elnevezésű, 11.811.023.- 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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó; 
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  61/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges 
koncepcionális előtervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-Ft. 
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló értesítés 
megérkezik az önkormányzat részére. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges 
koncepcionális előtervek megrendelése” elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó; 
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  62/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-
Ft. 
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló értesítés 
megérkezik az önkormányzat részére. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés megrendelése” elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 



2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó; 
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  63/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges 
környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-Ft. 
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló értesítés 
megérkezik az önkormányzat részére. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges 
környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megrendelése” elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó; 
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  64/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogos- és kerékpáros híd engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 
8-án kötött és 2013. július 3-án módosított tervezési szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen 
határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. január 30. (módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS  

tervezési szerződés 2. sz. módosításáról 
 
mely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
KSH statisztikai számjel:   15729394-8411-321-10 
adószáma:   15729394-2-10 
számlaszáma:   K&H Bank; 10403538-49575051-56561001 
képviseli:   Szabó Zsolt polgármester 

  mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről: 
 
Speciálterv Építőmérnöki Kft.   
  székhely:    1031 Budapest, Nimród utca 7.,  
  KSH statisztikai számjel:   11901486-7112-113-01 
  cégjegyzékszám:    01-09-682281 



  adószáma:    11901486-2-41 
  számlaszáma:   CIB Bank; 10700024-02292601-51100005 
  képviseli:    Pál Gábor ügyvezető  
  mint Tervező (a továbbiakban: Tervező)  

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Megrendelő tervezési szerződés megkötése céljából a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján közbeszerzési eljárást 
folytatott le, melynek tárgya az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú, „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázat keretében megvalósuló Zagyva-menti kerékpárút építési engedélyes terveinek megrendelése volt. Az eljárás 
nyertese Tervező lett. Felek 2013. április 8-án szerződést kötöttek, amelyet 2013. július 03-án az elhúzódó árvízi 
helyzet miatti akadályoztatásra tekintettel módosítottak. 
 
Felek rögzítik, hogy a megállapodás alapján a szerződés II. rész 2.2. pontban meghatározottak szerint az engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződéskötéstől számított 30 munkanap, valamint a teljesítés 
véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb a tervdokumentáció Megrendelő részére történő 
átadását követő 60. nap. 
 
Az engedélyezési eljárás a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe, mivel a gyalogos- és kerékpáros híd vonatkozásában 
a településrendezési terv módosítása vált szükségessé. 

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt tervezési szerződést a következők szerint 
módosítják: 
 
1. A tervezési szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„Tervező a 2.1) pontban foglalt engedélyezési tervdokumentációkat a szerződéskötéstől számított 30 munkanapon 

belül köteles elkészíteni és a Megrendelő részére átadni. Tervező egyéb feladatait a jelen pontban foglalt határidőkre 
figyelemmel, azok betartásával köteles ellátni.  

A teljesítés véghatárideje az engedélyek megszerzésének napja, de legkésőbb  a településrendezési terv jogerőre 
emelkedését követő 60. nap.” 

  
2. A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és 

feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

 
Hatvan, 2014. … 

________________________ 
Hatvan Város Önkormányzata 

Képviseli: Szabó Zsolt 
polgármester 
Megrendelő 

_________________________ 
Speciálterv Építőmérnöki Kft.  

Képviseli: Pál Gábor 
ügyvezető 
Tervező 

 
Határozat száma :  65/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök 
beszerzése tárgyú, a Modern Oktatási Eszközök Kft.-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. fe. 4.) 2013. július 
2-án megkötött szállítási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. november 15. napról 2014. 
február 3. napjára módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. (a módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma :  66/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó informatikai 
szolgáltatások (adatszolgáltatás, szoftverfejlesztés) megrendelése tárgyú, a Commitment Zrt.-vel (1055 Budapest, 
Balassi Bálint utca 9-11. fe. 4.) 2013. július 2-án megkötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő 
tekintetében 2013. október 22. napról az IKT eszközök átadását követő egy hét, de legkésőbb 2014. február 10. 
napra módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. (a módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  67/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú 
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó Hajós 
Alfréd utcai bölcsőde épület felújítására irányuló a Calyisto Ingatlanforgalmazó Kft.-vel (1132 Budapest, Kádár u. 
9-11. 8. em. 94.) 2013. augusztus 28-án kötött vállalkozási szerződés név, adószám és teljesítési határidő 
tekintetében történt módosítását a jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS 

vállalkozási szerződés módosításáról 

amely létrejött 

egyrészről 

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10 
adószáma:  15729394-2-10 
számlaszáma:  K&H Bank; 10403538-49575051-56561001 
képviseli:  Szabó Zsolt polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 
 
Calyisto Kft. 

székhely:   1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 8. emelet 94. 
adószám:   13091387-2-41 
bankszámlaszám:  11600006-00000000-46622080 
cégjegyzék szám: 01-09-718310 
képviselő:  Radácsi József 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

Előzmények: 

Hatvan Város Önkormányzata az ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 azonosító számú „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvan városában” című pályázata támogatást nyert.  

A Hajós Alfréd utca 1. szám alatti bölcsőde épület teljes körű felújításara és a kiviteli terveinek elkészítésére kiírt 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Calyisto Ingatlanforgalmazó Kft lett. Hatvan Város Önkormányzata a 
céggel a vállalkozói szerződést 2013. augusztus 28-án megkötötte. A szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a 
beruházás teljes műszaki tartalmát. 

1. A kiviteli tervek elkészítése során megállapításra került, hogy az eredeti műszaki tartalomban (szerződés 2. számú 
melléklete) változásokat kell eszközölni. 



Mindezek alapján a szerződést a 2. számú melléklet után a műszaki változásokat tartalmazó 2./A melléklettel  szükséges 
kiegészíteni. 

2. A Vállalkozó által benyújtott számlák megvizsgálása után derült ki, hogy a cég neve és adószáma hibásan került bele 
a szerződésbe. Ezen hibák kijavítása szükséges a szerződésmódosításban a helyes adatokra. 

3. A szerződés véghatárideje a szerződéskötéstől számított 68 nap. A munkaterület átadása a szerződés megkötését 
(2013. augusztus 28.) követő 3 naptári napon belül történik. Az elektronikus ÉTDR rendszer szabályzata miatt, amely 
szerint a szerződés megkötése után minimum 14 nappal lehet átadni a munkaterületet, illetve hiánypótlási feladatok 
elvégzése miatt a munkaterület 2013. szeptember 20-án került átadásra. A teljesítés határidőben megtörtént (68 nap), 
ennek a dátuma 2013. november 26. A szerződés 10. pontját a szerződés teljesítése tekintetében módosítani szükséges. 

Megállapodó Felek a közöttük 2013. augusztus 28. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai 
napon módosítják. 

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint 
módosítják: 

1.) A vállalkozási szerződés 2. számú melléklete után a műszaki tartalomváltozásokat tartalmazó 2./A számú melléklet 
kerül. 

2.) A vállalkozási szerződésben változik a Vállalkozó neve és adószáma, ezért a fejrészben a Vállalkozóra vonatkozó 
adatok helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Calyisto Kft. (székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 8. emelet 94.; adószám:13091387-2-41; 
bankszámlaszám:11600006-00000000-46622080; cégjegyzék szám:01-09-718310; képviselő: Radácsi József)” 

 

3.) A vállalkozási szerződés 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép. 

„ 10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: 

10.1. A szerződés kötbérterhes véghatárideje: A munkaterület átadástól számított 68 nap. 
A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követő legkésőbb 8 naptári napon belül elkezdeni 
és a kivitelezést a munkakezdéstől számított 60 napon belül befejezni. 
Vállalkozó eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással teljesít.  
10.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú minőségben, 
hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, melyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. 
Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult, de ez a pénzügyi ütemezést nem befolyásolhatja.” 
 

4.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és 
feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 
Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
Hatvan, 2013. december 19.  
_________________________________   ____________________________ 

Szabó Zsolt polgármester     Radácsi József ügyvezető 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében  Calyisto Kft. képviseletében 

 
Határozat száma :  68/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú 
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó Hajós 
Alfréd utcai bölcsőde épület felújítására irányuló, a Bástya Millenium Kft-vel (1173 Budapest, Ferihegyi út 81.) 
2013. szeptember 9-én kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidő tekintetében történt módosítását jelen 
határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS 

vállalkozási szerződés módosításáról 

amely létrejött 



egyrészről 

Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10 
adószáma:  15729394-2-10 
számlaszáma:  K&H Bank; 10403538-49575051-56561001 
képviseli:  Szabó Zsolt polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 
 
Bástya Millenium Kft. 

székhely:   1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1. em. 3. 
adószám:   14640063-2-42 
bankszámlaszám:  11713012-20000394 
cégjegyzék szám: 01-09-913105 
képviselő: Urbán Szabó Sándor ügyvezető, Tomasek Andrea ügyvezető 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  

(továbbiakban együtt Megállapodó Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

Előzmények: 

Hatvan Város Önkormányzatának ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 azonosító számú, „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvan városában” című pályázata támogatást nyert.  

1.) A Mohács utca 3. szám alatti bölcsőde épület teljes körű felújításara és a kiviteli terveinek elkészítésére kiírt 
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Bástya Millenium Kft lett. Hatvan Város Önkormányzata a céggel a 
vállalkozói szerződést 2013. szeptember 9-én megkötötte. A szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a beruházás 
teljes műszaki tartalmát, amelyet a Vállalkozó ajánlati költségvetése tartalmazott. 

A kiviteli tervek elkészítése során megállapításra került, hogy az eredeti műszaki tartalomban (szerződés 2. számú 
melléklete) változásokat kell eszközölni. 

Mindezek alapján a szerződést a 2. számú melléklet után a műszaki változásokat tartalmazó 2./A melléklettel  szükséges 
kiegészíteni. 

2.) A szerződésben szereplő véghatáridő a szerződéskötéstől számított 68 nap volt. A munkaterület átadása a szerződés 
megkötését (2013. szeptember 9.) követő 3 naptári napon belül kellett volna megtörténnie. Az elektronikus ÉTDR 
rendszer szabályzata miatt, amely szerint a szerződés megkötése után minimum 14 nappal lehet átadni a 
munkaterületet, illetve hiánypótlási feladatok elvégzése miatt a munkaterület 2013. szeptember 24-én került átadásra. A 
kivitelezés közben előre nem látható problémák merültek fel (födém megerősítés), amely miatt póthatáridő került 
meghatározásra: 2013. december 6. A szerződés 10. pontját a szerződés teljesítése tekintetében módosítani szükséges. 

Megállapodó Felek a közöttük 2013. szeptember 9. napján létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a mai 
napon módosítják. 

Ezen előzmények után Megállapodó Felek az előzményi részben megjelölt vállalkozási szerződést a következők szerint 
módosítják: 

1.) A vállalkozási szerződés 2. számú melléklete után a műszaki tartalomváltozásokat tartalmazó 2./A számú melléklet 
kerül. 

2.) A vállalkozási szerződés 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép. 

„ 10. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE: 

10.1. A szerződés kötbérterhes véghatárideje: A munkaterület átadástól számított 68 nap. 
A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követő legkésőbb 8 naptári napon belül elkezdeni 
és a kivitelezést a munkakezdéstől számított 60 napon belül befejezni. Az előre nem látható műszaki hibák miatt 
póthatáridő kerül megállapításra: 10 nap. 
Vállalkozó eredményes műszaki átadás-átvételi eljárással teljesít.  



10.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, I. osztályú minőségben, 
hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, melyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. 
Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult, de ez a pénzügyi ütemezést nem befolyásolhatja.” 

3.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és 
feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
Hatvan, 2013. december 19.  

________________________ 
Hatvan Város Önkormányzata 

Képviseli: Szabó Zsolt 
polgármester 
Megrendelő 

_________________________ 
Bástya Millenium Kft. 

Képviseli: Tomasek Andrea 
Vállalkozó 

 
Határozat száma :  69/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” 
tárgyú, a Geogold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Kft.-vel (4183 Kaba, Mátyás király u. 59.) 2012. 
június 14-én megkötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napról 
2014. február 28. napra módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. (a módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  70/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Tisztítószerek beszerzése" elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó 
becsült értéke 3.500.000.-Ft. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Tisztítószerek beszerzése” elnevezésű, 3.500.000.-Ft 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele 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.) Kondek Zsolt, képviselő; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;  
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 20. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  71/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 3.750.000.-Ft. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru beszerzése” 
elnevezésű, 3.750.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele 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.) Kondek Zsolt, képviselő; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;  
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 20. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  72/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Utántöltő anyagok beszerzése" elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó 
becsült értéke 2.000.000.-Ft. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, 2.000.000.-
Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele 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.) Kondek Zsolt, képviselő; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;  
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 20. (az ajánlattételi felhívások megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  73/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton egyedi gyártású további 80 fm 
korlát elhelyezésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg bruttó 
2.194.560,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  74/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren elhelyezésre 
kerülő 10 db egyedi gyártású kerékpártároló készítésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja 
út 25.) bízza meg bruttó 431.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  75/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren elhelyezésre 
kerülő 36 db egyedi gyártású köztéri pad készítésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 
25.) bízza meg bruttó 3.031.236,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  76/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton elhelyezésre kerülő 10 db egyedi 
gyártású planténer elhelyezésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg 
bruttó 1.285.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  77/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren elhelyezésre 
kerülő 35 db jászberényi I. szemétgyűjtő beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. 
út 25.) bízza meg bruttó 1.333.500,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 



Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 

H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  78/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton található 40 db fém közvilágítási 
oszlop festési munkáival a Centervill Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Pintér I. u. 893/69 hrsz.) bízza meg bruttó 
1.625.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  79/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton a T-Com aknafedlapok 
cseréjével a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg bruttó 3.599.796,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  80/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren burkolható 
fedlapok beszerzésével a VM-ker Kft.-t (1043 Budapest, Munkásotthon u. 14-16.) bízza meg bruttó 567.954,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  81/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mikszáth téri parkolóban a közvilágítási lámpatestek 
cseréjével a GA Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.) bízza meg bruttó 1.836.296,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  82/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton a járdafelületbe kerülő „várfal-
burkolat” beszerzésével a Semmelrock Stein + Design Kft.-t (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. út 108.) bízza meg bruttó 
1.304.900,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  83/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton ideiglenesen elhelyezésre kerülő 
öntöttvas fedlapok beszerzésével a Terra Metal Kft.-t (székhely: 1156 Budapest, Nyírpalota 24/8/47) bízza meg 
bruttó 299.085,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  84/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-liget rendezéséhez szükséges parkfitnesz eszközök 
telepítésével a ROYAL-KERT Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.) bízza meg bruttó 388.620,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  85/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-liget rendezéséhez szükséges 4 db „PAD Forma 
190” típusú pad és 2 db fa hulladékgyűjtő beszerzésével a ROYAL-KERT Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Sólyi 
u. 8.) bízza meg bruttó 1.062.288,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  86/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-liget rendezéséhez szükséges lépcső és rámpa 
kialakításával, valamint a közvilágítási hálózat tervezésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 5.170.805,- Ft összegben a közterület-
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  87/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér egyes részeinek környezetrendezéséhez 
szükséges meglévő burkolatok cseréjével (cca. 1200 m2), zöldfelületek kialakítási, közvilágítás rendszer felújítási 
munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 
bízza meg bruttó 25.828.285,- Ft  összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján.  
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  88/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér egyes részeinek környezetrendezéséhez 
szükséges meglévő burkolatok cseréjével, zöldfelületek kialakítási, szobor áthelyezési és a közvilágítás rendszer 
felújítási munkáival, valamint térburkoló elemek beszerzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 51.700.000,- Ft összegben a közterület-
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  89/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich úti és Bástya utcai öntözőrendszer 
telepítésével a Kavicsút Kft.-t bízza meg (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16) bruttó 3.781.044,- Ft 
összegben, mint az önkományzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésbe kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  90/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog szigeten lévő 2 db 20 kV-os távvezeték 
kiváltásával a GA Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.) bízza meg bruttó 2.663.190,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  91/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 5318/2/A/3 helyrajzi 
számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található  lakás megnevezésű, 89 m2 nagyságú 
ingatlant, legalább bruttó 3.700.000,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni 
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak szerint.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (meghirdetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt 
található  lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megtremtése céljából.  
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, eyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:  5318/2/A/3 
-Területe: 89 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1 
-Közműellátottság: komfort nélküli. 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 3.700.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár ajánlat 
esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város Önkormányzata 
Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt.10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszafizetésre 
kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi szám, 
adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre jogosult személy 
neve) annak megjelölését, hogy a hatvani, 5318/2/A/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a 
vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték 
befizetéséről szóló igazolást.  
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2014. március 24. 16:00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 5318/2/A/3 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2014. március 25. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság által, a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. Az 
elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok 
elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes 
pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg. 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől 
számított 90 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, az 
ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig 
kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását követően a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, nyertes pályázat esetén a pályázót az ingatlanra vonatkozóan felújítási kötelezettség 
terhelje, az önkormányzatot elő/visszavásárlási jog illeti meg a szerződés megkötése időpontját követő 3. év december 31. 
napjáig. 



Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályásó saját feleleősségére és 
költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt pályázat tárgyáról, amely a befektetési, vásárlási 
szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  92/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

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

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (meghirdetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 4604/14/A/3 helyrajzi számú, természetben Tabán út 4. fsz. 1. szám alatt található  
lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megtremtése céljából.  
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, eyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:   4604/14/A/3 
-Területe: 20 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1. 
-Közműellátottság: komfort nélküli. 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 1.400.000,- Ft, azaz bruttó Egymillió négyszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár ajánlat 
esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város Önkormányzata 
Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén visszafizetésre 
kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi szám, 
adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre jogosult személy 
neve) annak megjelölését, hogy a hatvani, 4604/14/A/3 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a 
vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték 
befizetéséről szóló igazolást.  
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2014. március 24. 16:00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 4604/14/A/3 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2014. március 25. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság által, a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. Az 
elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok 
elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes 
pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg. 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől 
számított 90 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, az 
ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig 
kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását követően a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, nyertes pályázat esetén a pályázót az ingatlanra vonatkozóan felújítási kötelezettség 
terhelje, az önkormányzatot elő/visszavásárlási jog illeti meg a szerződés megkötése időpontját követő 3. év december 31. 
napjáig. 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges jogviták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályásó saját feleleősségére és 
költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt pályázat tárgyáról, amely a befektetési, vásárlási 
szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 



További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  93/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárol a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-től 4 darab oktatóeszközt 82.500,- Ft + ÁFA/darab áron, összesen 330.000,- Ft + ÁFA  összegért.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adás-vételi szerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetési rendeletébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 5. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  94/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város területén található építési bontási törmelékek 
összetörési, valamint válogatási munkálataival a MENTO Környezetkultúra Kft.-t (székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 
0172/31 hrsz.) bízza meg bruttó 2.096,- Ft/tonna egységáron legfeljebb bruttó 10.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

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

 
Határozat száma :  95/2014. (I. 30.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. által készített 2014. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 95/2014. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  96/2014. (I. 30.)  zü. sz.  képv.  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. január 30-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs egészségügyi tanácsnok 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről szóló 
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette.” 

 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


