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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. JÚLIUS 16-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  522/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit  Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének munkabéréről 
4. Előterjesztés háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
5. Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út Béla és Akácfa utcák közötti szakaszával 

kapcsolatos intézkedésekről 
6. Előterjesztés a „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti kerékpárútszakasz építése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
7. Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
8. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-8. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  523/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság 
taggyűlése elhatározza a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutód nélküli megszűnését és elrendelje végelszámolását. 
A végelszámolás kezdő napja: a soron következő taggyűlés napja (2015. augusztus 6.). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. augusztus 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  524/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy Kollár Edina 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 98. szám alatti lakos, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tisztségéből visszahívják és ezzel egyidejűleg a társaság 
végelszámolójának megválasszák.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. augusztus 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  525/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Kómár Mariann 3000 Hatvan, Tabán út 3. 1/1. szám alatti 
lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 2015. július 6. napi hatállyal tudomásul veszi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. július 17. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 



Határozat száma :  526/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Tóth László 3000 
Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám alatti lakost 2015. július 16. napjától 2016. augusztus 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. július 17. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  527/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. július 17. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034259 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2015.július 16. 
napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 
17. Felügyelőbizottság 

 
A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
 
A felügyelőbizottság elnöke:  

 
Név: Tóth László 
Anyja születési neve: Fehér Mária 
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. július 16. 
A megbízatás lejárta: 2016. augusztus 31. 

 
A felügyelőbizottság tagjai: 

 
Név: Homonnai Albert 
Anyja születési neve: Balázs Ilona 
Lakcím: 3000 Hatvan, Bem József utca 24. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. szeptember 1. 
A megbízatás lejárta: 2016. augusztus 31. 
 
Név: Tóth László 
Anyja születési neve: Fehér Mária 
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. július 16. 
A megbízatás lejárta: 2016. augusztus 31. 
 
Név: Fehér Józsefné 
Anyja születési neve: Ádám Éva 
Lakcím: 3000 Hatvan, Kisfaludy út 12/A. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. szeptember 1. 
A megbízatás lejárta: 2016. augusztus 31. 



 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 527/2015. (VII.16.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2015. július 16. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2015. július 16. 

 
Határozat száma :  528/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és mint a 
munkáltatói jogok gyakorlója felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Szabó Ottó 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 16. fszt. 1. szám alatti lakos munkaszerződését közös megegyezéssel akként módosítsa, hogy Szabó Ottó 
munkabére 2015. augusztus 1-jétől bruttó 250.000,-Ft/hó, azaz Kettőszázötvenezer forint/hó összegre 
csökkenjen.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. július 17. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

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

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

- székhelye  : 3000 Hatvan, Szepesi B. u. 2. 
- cg.száma   : 10-09-034862 
- adószáma  : 24999997-2-10 
- képviseli  : Horváth Richárd Hatvan Város Polgármestere 
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 

 
másrészről: 
Szabó Ottó 
 

- szül.idő:  
- anyja neve:  
- adóazonosító jele:  
- lakcím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 14. fszt 1. 
- 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 2015. augusztus 1. napjától 
kezdődő hatállyal ezennel módosítják 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. 
 
 - Munkáltató személyi alapbére: bruttó 250.000,-Ft/hó, azaz Kettőszázötvenezer 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, 2015. július 16. 
 

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli : Horváth Richárd polgármester 
tulajdonos képviselője 

munkáltató 

Szabó Ottó 
munkavállaló 

 
Határozat száma :  529/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Kőszegi Csaba Korlátolt Felelősségű Egyéni Céggel 
(székhely: 3000. Hatvan, Knézich utca 4., cégjegyzékszám: Cg.10-11-020229, adószám: 23093768-1-10, 
képviseli: Dr. Kőszegi Csaba) 2013. december 13-án a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére 
megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat 
mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. augusztus 1. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási szerződés a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
másrészről Dr. K őszegi Csaba Egyéni Cég (székhely: 3000 Hatvan, Knézich utca  4., cégjegyzékszám: Cg. 10-11-
020229, adószáma: 23093768-1-10, képviseli: Dr. K őszegi Csaba ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a 
továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett:  
 
Előzmények: 
Felek 2011. január 28-án a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére szerződést kötöttek (továbbiakban: 
szerződés), melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a szerződést – jelen szerződés keretében - közös 
megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. §-ában megállapított követelményeknek megfelelően. 
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató, Dr. Kőszegi Csaba (orvosi nyilvántartási száma: 39940) 
praxisjoggal rendelkező háziorvos által Hatvan város területén lévő 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. 
§-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött 



személyek számára. Felkérésre a 14-18 év között személyeket is elláthatja. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával 
kijelenti, hogy a háziorvosi feladat ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó 
engedéllyel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére 
jogosult. 
 
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen végzi háziorvosi megelőző-gyógyító feladatait, és 
biztosítja ezek zavartalan ellátást.  
 
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
4.) Szolgáltató működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a rendelőben és a betegek lakásán történő ellátást. A 
praxis rendelési ideje: hétfő, kedd, csütörtök és péntek 8 órától 12 óráig; szerda 13 órától 17 óráig tart. Rendelkezésre 
állási idő hétfő – csütörtök 8 órától 17 óráig, péntek 8 órától 12 óráig tart. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését, 
a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
5.) Szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.  
 
6.) Szolgáltató vállalja, hogy részt vesz a központi háziorvosi ügyelet munkájában a jogszabályoknak megfelelően az 
ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződés alapján. 
 
7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a jogszabályi képesítési 
előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal) a mindenkori jogszabályi előírásoknak, 
szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálat számára a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles 
vezetni, és felkérésre a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem 
sértő információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő háziorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla   bemutatásával   (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)   tárgyév 
december 15. napjáig nyújthatja be.  A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át 
a szolgáltató részére. 
 
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 2690 hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Bástya u. 10.  szám alatt található, szolgáltató részére  bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül 
bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és kezelő, közös használatú  
váróhelyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.  
 
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait – a gázenergia 15 %-át, víz-és csatorna 10 %-át, 
elektromos energia 33,3 %-át,  kéményseprés 16,6 %-át és a szemétszállítás 16,6 %-át –   megrendelő által kiállított 
számla alapján 15 napon belül a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. 
Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 



 
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 
27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközben történő változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, 
jelen szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek. 
 
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében az 529/2015. (VII. 16.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen szerződés 2015. július 20-án lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik fél 
jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik 
fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a 
másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen szerződés 
szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét 
felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, 
illetve módosíthatják.  
 
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat. 

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



Hatvan, 2015. július ……. 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Kőszegi Csaba       
Hatvan Város Önkormányzata Dr. Kőszegi Csaba Egyéni Cég  

megrendelő szolgáltató 
 

Határozat száma :  530/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kössön megállapodást a Balassi 
Bálint út – Nagygombos, Lőrinci út – Gesztenyefasor út között vezetett gyalog- és kerékpárút Béla és Akácfa utcák 
közötti szakasza terveivel, engedélyeztetésével és építésével kapcsolatban. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást annak aláírását követően utólagos jóváhagyás 
érdekében terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  531/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és viseli annak minden következményét, hogy 
a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a megszerzett – 80. számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó 
Hatvan, Balassi Bálint úti külön szintű vasúti keresztezésre vonatkozó – építési engedélye alapján a Hatvan, 
Balassi Bálint út - Nagygombos, Lőrinci út - Gesztenyefasor út között vezetett gyalog- és kerékpárút  Balassi Bálint 
úti vasúti átjárót és környékét érintő (Béla és Akácfa utcák közötti) szakaszát átépítheti, elbonthatja, és ezen 
beavatkozással kapcsolatban az Önkormányzat sem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., sem a Heves Megyei 
Kormányhivatal felé nem támaszt semmiféle kártérítési igényt. 
A képviselő-testület tudomásul veszi hogy a Hatvan, Balassi Bálint út - Nagygombos, Lőrinci út - Gesztenyefasor 
út között vezetett gyalog- és kerékpárút építési engedélyének időbeli hatálya és megépíthetősége függ a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére folyamatban lévő Balassi Bálint úti külön szintű vasúti keresztezés építési 
engedélyétől, illetve annak kivitelezésének megkezdésétől.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. július 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  532/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti 
kerékpárútszakasz építése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 6.176.100.-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti 
kerékpárútszakasz építése” elnevezésű, 6.176.100.-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. július 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  533/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó 
becsült értéke 22.000.000.-Ft. 
A szerződés teljesítése esetében a 2015. évben szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi 
költségvetésében az „Egyéb szakfeladatok” között megtalálható „Élőerősőrzés” tárgyú költséghelyen biztosított, a 
következő évben szükséges forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 



2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, 
22.000.000.-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. július 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  534/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi 
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 

2015. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Óvodák (bruttó E Ft) 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   
Bejárati lépcső egyik felének átalakítása, babakocsival történő közlekedés céljából. 400 

A nagycsoportos homokozó fölé az árnyékolás megoldása. 290 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.)   
1 db csoport szobában redőny felszerelése. 127 
Anyagköltség biztosítása a térkövezés befejezéséhez az udvari motoros pályával 
kapcsolatban. 300 

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

Melegítő konyha áthelyezése, tornaszoba kialakítása. 5 642 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   

Konyha belső gázhálózat átalakítása,hozzá kapcsolódó terv készítése. 1 612 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

Faltőjárda építése a lábazat bizonyos részeihez a csapadékvíz elvezetése miatt. 168 

Beépített szekrény bontása. 77 
Általános iskolák   

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.)   

Konyha belső gázhálózatának átalakítása. 714 
Az orvosi szobában karral működtethető hideg-meleg vizes kézmosó, falra szerelt 
kézfertőtlenítő-szer adagoló, falra szerelt papírtörlő adagoló felszerelése. 39 
Két tanteremben a padló burkolatának cseréje. 534 

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   

Háztartási terem kialakítása (bemutató konyha). 2 551 

Egyes tantermeiben javítási munka, egy emeleti tant erem teljes felújítása, 
valamint egy emeleti folyosószakasz átalakítása. 3 982 



A munka-, tűz- és környezetvédelmi szemle által megállapított hiányosságok 
javítása, pótlása. A 2014 őszén megtartott munka-, tűz- és környezetvédelmi 
szemle során megállapításra került, hogy az épület és a gépek érintésvédelmi 
jegyzőkönyve lejárt. Az épület meglévő villámvédelmi (08/2010.) jegyzőkönyvében 
és az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében 
(07/2010.)feltárt hibák nincsenek dokumentált módon javítva. 

3 728 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan , Rákóczi út 4.)   
A tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje.  2 818 

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes  Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000  Hatvan, Ratkó József u. 
10.)   
A számítástechnika teremben a leváló mennyezet javítása, és a fal vizesedésének 
elhárítása. 500 
Az iskola bejárati részének újra aszfaltozása, gyalogos járda kiépítése. 888 

Középiskolák   

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola é s Kollégium   

Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)   

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati, érintésvédelmi- és 
villámvédelmi jegyzőkönyvekben felvett hiányosságok javítása 3 120 

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatv an, Bajcsy-
Zsilinszky út 6.)  
Kerítés építése a Bezerédi utca felől. 54 
Az iskolai futópálya helyreállítása, salak burkolattal, valamint ugrógödör 
áthelyezése 1 595 

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (30 00 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.)   
Az orvosi rendelő vizsgálójában kézmosási lehetőség kialakítása. 128 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:    

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat B ölcs őde (3000 Hatvan, 
Hajós A. út 1.)   

A Katica csoport udvarán lévő ütésálló burkolattal ellátott felület javítása. 70 

Rendelő   

Gyermekorvosi rendel ők és véd őnői szolgálat (3000 Hatvan,Bajcsy-Zs. út 
4/a.)   
A parkoló és a kapu megvilágításának kiépítése. 477 

    
intézmények szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata és javítása 4 560 

    

tartalékkeret 800 
    

Összesen: 35 174 
 

Határozat száma :  535/2015. (VII. 16.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.) egyes tantermeiben javítási munkák elvégzésével, továbbá egy emeleti tanterem teljes 
felújításával, valamint egy emeleti folyosószakasz átalakításához kapcsolódó munkával a Norma-Bau Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 3.981.450,- Ft  összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás terhére  
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


