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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

• 30/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan város 2015. évi költségvetésér ől szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

• 31/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 
Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabál yozási Tervér ől szóló 

39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosít ásáról 
 

• 32/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 

• 33/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 
a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 

• 34/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hullad ékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosít ásáról 
 

• 35/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 
Hatvan város címerér ől, zászlójáról, pecsétjér ől és használatuk rendjér ől, valamint a 

közintézmények épületeinek és a közterületek fellob ogózásáról szóló 53/2008. (IX.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
• 36/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeir ől szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 
 

2015. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
30/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan város 2015. évi költségvetésér ől szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § A Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 

2015. évi költségvetésének  
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) 

csökkentett bevételi főösszegét 6.450.761 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 7.575.836 e Ft-ban 

 állapítja meg. 
(2) A 2015. évi működési költségvetés egyenlege -105.965 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételekből (pénzmaradványból: 105.965 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2015. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.019.110 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt 

pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 419.382 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (599.728 e Ft) 
biztosítja az önkormányzat. 

 
2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 

a) Intézményi működési bevételek 384.608 e Ft 
b) Helyi adók 2.372.290 e Ft 
c) Átengedett központi adók 56.620 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 7.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 714.281 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevétele                                                      103.343 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  

 (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 2.509.088 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 16.176 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 287.355 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 

ja) önkormányzati pénzmaradvány 276.420 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 735 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 36.830 e Ft 
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) 211.362 e Ft 

k) Fejlesztési hitel 599.728 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 7.575.836 e Ft”  

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és 
felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti. 

 
3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4)A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 
meg: 

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 1.610.509 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 737.414 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 1.544.314 e Ft 

b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 

beruházás 2.369.007 e Ft 
felújítás 573.867 e Ft 
felhalmozásra átadott 322.105 e Ft 
kölcsönök 1.626 e Ft 

bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 42.371 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 2.050 e Ft 

c) Tartalék  
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék 200.428 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 67.879 e Ft 
cd) Általános tartalék                                                                           3.698 e Ft 
ce) Ingyenes tankönyvtámogatás                                                      10.000 e Ft 



cf) Elkülönített egyensúlyi tartalék                                                      5.000 e Ft 
d) Hiteltörlesztés 85.568 e Ft 
e) A létszámkeret: 
 - a költségvetési szervekre:  470,25 fő 
 -  közfoglalkoztatottakra:  80 fő 

 
Önkormányzati kiadás összesen: 7.575.836 e Ft”  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és  5. melléklet tartalmazza. 
 
4. § Ez a rendelet 2015. október 31-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. október 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2015. október 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 30/2015. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzat képvisel ő-testületének 
31/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályo zási Tervér ől szóló 
39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosít ásáról 

 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A telekalakítási eljárás során a kialakuló új, vagy módosuló telkek paramétereinek meg kell felelnie az 

övezeti előírásoknak és jelen rendelet vonatkozó rendelkezéseinek a (2)-(4a) bekezdésekben szereplő esetek 
kivételével.” 

(2) A R. 48. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) A kötöttpályás közlekedési területtel kapcsolatos telekalakítások során az érintett építési övezetek és 

övezetek telekalakításra vonatkozó előírásait nem kell figyelembe venni.” 
 
2. § A R. 1/a. mellékletének jelmagyarázata, valamint 08., 09., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 24. számú tervlapjai 

helyébe az 1. melléklet szerinti jelmagyarázat, valamint 08., 09., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 24. számú tervlapok 
lépnek. 

 
3. § A R. 1/b. mellékletének jelmagyarázata, valamint V., VI., IX., X., XI., XII. számú tervlapjai helyébe a 2. 

melléklet szerinti jelmagyarázat, valamint V., VI., IX., X., XI., XII. számú tervlapok lépnek. 
 
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. 

 
Hatvan, 2015. október 29. 
 

dr. Szikszai Márta 
jegyző 

Horváth Richárd 
polgármester 

 
(A 31/2015. (X. 30.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
32/2015. (X. 30.) 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 Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 



 
1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 

30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„n) üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet 

részt, hatósági jelzéssel rendelkezik, de a jármű műszaki érvényessége lejárt;” 
 
2. § A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül legfeljebb 10 napig, közterület-

használati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható.” 
 
3. § A R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„18. § (1) A közterület-felügyelő a közterület-használati engedély nélkül tárolt üzemképtelen járműre értesítést 

helyez el, amely tartalmazza a 17. § (2) bekezdésében foglaltakról szóló tájékoztatást és a (2) bekezdés szerinti 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 30 napot követően a közterület-felügyelő az 
érintett járművet elszállítással eltávolíttathatja. 

(3) A Rendészeti Osztály a jármű elszállításának megkezdése előtt az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 12. §-
ának ide vonatkozó szabályai szerint jár el. A jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a 
rendőrséget, a jármű tulajdonosát (üzembentartóját), továbbá az elszállított jármű forgalmi rendszámát Hatvan 
Város Honlapján (www.hatvan.hu) közzéteszi. 

(4) Ha a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított 
járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a Rendészeti Osztály a járművet 
értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja. Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő hat 
hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell 
fizetni. 

(5) A Rendészeti Osztály a jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez – az erre vonatkozó külön 
megállapodás alapján – közreműködőt vehet igénybe.” 

 
4. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba, és 2015. november 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2015. október 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
33/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„41. § (1) Az önkormányzati képviselő az Mötv. 32. § (2) bekezdésében foglaltakra jogosult. 
(2) Az önkormányzati képviselőnek a testületi munkában való részvételéhez szükséges időtartamra vonatkozó 

kiesett jövedelmét a képviselő munkáltatójának kérelmére a képviselő-testület a munkáltatónak téríti meg, 
melynek engedélyezéséről a polgármester dönt.” 

 
2. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba, és 2015. november 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2015. október 29. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  
  
 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
34/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hullad ékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.  törvény 88. § (4) 
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII 
27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven gyűjtendő hulladék: Hatvan város közigazgatási területén létesített 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően elhelyezendő üveg hulladék. ” 

 
2. § A R.8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A szelektív gyűjtés során a közszolgáltató biztosítja a város területén kialakított 21 db gyűjtőszigeten 

vegyes üveg begyűjtését, átvételét, szállítását és a hasznosító felé történő továbbítását. Valamint vállalja a 
szükséges hulladékgyűjtő jármű jogszabályoknak megfelelő, szakszerű üzemeltetését és működtetését.” 
 

3. § Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba, és 2015. december 2-án hatályát veszti. 
 
 
Hatvan, 2015. október 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

Hatvan város címerér ől, zászlójáról, pecsétjér ől és használatuk rendjér ől, valamint a közintézmények 
épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szól ó 53/2008. (IX.26.) önkormányzati rendelet 

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

1. § A Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények 
épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) I. fejezete a következő alcímmel egészül ki: 
 

„Hatvan város logója és használatának szabályai 
 

3/A. § Hatvan város logóját, benne a „Hatvan, Jövőnk Öröksége” jelmondattal az 1. függelék tartalmazza. 
 
3/B. § (1) Hatvan város logója kizárólag díszítő és utaló jelképként használható az alábbi módokon: 
a) Hatvan várossal foglalkozó kiadványokon, internetes honlapon; 
b) az önkormányzat által szervezett vagy részvételével megvalósuló ünnepségeken, rendezvényeken, 

kiállításokon, illetve az ezekre vonatkozó meghívókon; 
c) Hatvan városra vonatkozó emléktárgyakon; 
d) a polgármester, alpolgármester, képviselő-testületi tagok által tisztségükkel összefüggő tevékenységük 

során; 
e) önkormányzati alapítású vagy működtetésű költségvetési szervek, önkormányzati alapítású vagy tulajdonú 

gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek és egyéb szervezetek emblémáján, alkalmazottai által viselt 
egyenruhán. 

(2) Hatvan város logója nem használható: 
a) védjegyként; 
b) hatósági eljárás során; 
c) az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározottak esetén, amennyiben a logó használata nem egyeztethető 

össze a logó szellemiségével; 
d) az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a használatra vonatkozó hozzájárulás nélkül. 
(3) Hatvan város logója kizárólag hiteles alakjában használható fel, a logó elemei önállóan nem 

alkalmazhatók. 
 



3/C. § (1) A 3/A. § (1) bekezdésben foglalt eseteket kivéve Hatvan város logója a képviselő-testület 
hozzájárulása mellett használható. 

(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén Hatvan város logójának használatáért díjat kell fizetni, 
melynek mértékét a képviselő-testület a hozzájárulásáról szóló döntésével egyidejűleg állapítja meg. 

(3) A (2) bekezdés szerinti díj megállapítása történhet 
a) egyösszegben, mely nem haladhatja meg az 5.000.000,- Ft-ot; 
b) évi átalány formájában, melynek összege 10.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedhet; 
c) elért árbevétel arányában, melynek összege az éves árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 10.000,- Ft. 
(4) Hatvan város logójának használatára vonatkozó kérelmet Hatvan város polgármesteréhez kell benyújtani, 

melynek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező megnevezését; 
b) a kérelmező címét/székhelyét; 
c) a logó használatának célját; 
d) a logó használatának módját; 
e) a logó használatának időtartamát; 
f) a logó használatáért felelős személy megnevezését és elérhetőségét.” 
 
2. § A R. 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „önkormányzati alapítású vagy fenntartású költségvetési szervek” 

szövegrész helyébe az „önkormányzati alapítású vagy működtetésű költségvetési szervek” szöveg lép. 
 
3. § A R. az 1. melléklet szerinti 1. függelékkel egészül ki. 
 
4. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba, és 2015. november 2-án hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2015. október 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
36/2015. (X. 30.) 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. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő 2a. és 2b. pontokkal egészül ki: 

(Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények 
épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008.(IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R7.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő  magatartást követ el:) 

„2a. aki Hatvan város logóját a R7.-ben engedélyezett módoktól eltérően és nem kizárólag díszítő és utaló 
jelképként használja fel /R7. 3/B. § (1) és (2)/; 

2b. aki Hatvan város címerét nem hiteles alakjában használja fel, úgyszintén az is, aki a címer elemeit önállóan 
alkalmazza /R7. 3/B. § (3)/.” 

 
2. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba, és 2015. november 2-án hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2015. október 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  691/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 29-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

• Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. szeptember 30. napján fennálló gazdasági, pénzügyi helyzetéről, 
fióktelep létesítéséről, a társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, valamint a társaság társasági 
szerződésének módosításáról 

2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
vagyonkezelési szerződése tárgyában 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő üzemeltetési szerződésről 
4. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 
5. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
6. Tájékoztató a 2015/2016. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
7. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről 
8. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodásról 
9. Előterjesztés szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos 

szerződésekről 
10. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-10. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
 

11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

12. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
13. Előterjesztés a CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság fogorvosi 

ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról 
14. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel egészségügyi feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 
15. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó 

módosításáról 
16. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
18. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
19. Előterjesztés Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a 

közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

21. Előterjesztés Hatvan város címere és logója használatának engedélyezéséről 
22. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
23. Előterjesztés „A hatvani Grassalkovich-kastély története” című könyv értékesítéséről 
24. Előterjesztés lakáskoncepció előkészítésével kapcsolatos döntésről 
25. Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakás 

elidegenítéséről 
26. Előterjesztés a hatvani Szúnyog-szigeten található magántulajdonú ingatlan kisajátításáról szóló 

képviselő-testületi határozat módosításáról 
27. Előterjesztés a Meszlényi-híd és a kapcsolódó körforgalom északi és déli hídja üzemeltetésével 

kapcsolatos megállapodásról 
28. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
29. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
30. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő bérleti szerződésről 
31. Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
32. Előterjesztés karácsonyi motívumok beszerzéséről  



33. Előterjesztés tervezési munkákkal kapcsolatos döntésekről 
34. Előterjesztés a konyhai légbefúvó rendszer javításáról 
35. Előterjesztés az őszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtés többletköltségének biztosításáról 
36. Tájékoztató a 2015-2016. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
37. Egyebek 

 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
2. Előterjesztés az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. névhasználat iránti 

engedélykérelméről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  692/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 33., 34. (I. 29.), 128. (II. 26.), 313. (IV. 30.), 338. (V. 14.), 
388. (V. 28.), 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 489., 490., 491. (VI. 25.), 521. (VII. 3.), 530., 531. (VII. 
17.), 537., 538., 539., 546., 547., 548. (VII. 30.), 552., 553., 554., 555., 556., 559. (VIII. 10.), 566., 573., 596., 597., 
598., 599., 600., 605., 607., 612., 613., 616., 619., 620., 621., 622., 623. (IX. 3.), 625., 626. (IX. 15.), 631., 632., 
633., 634., 635., 636., 637., 639., 640., 644., 645., 660., 661., 666., 671. (IX. 24.) 2015. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  693/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság 
2015. szeptember 30. napjára elkészített gazdasági és pénzügyi beszámolójának az elfogadását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
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. november 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  694/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja, hogy a 
társaság telephelyet létesítsen 
 
3000 Hatvan, 054/13 hrsz., és a 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz. alatt, 
 
valamint a társaság a telephelyeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
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. november 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  695/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja, hogy a 
társaság fióktelepet létesítsen  
 
3350 Kál, 029/26 hrsz., és 
5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt, 
 
valamint a társaság a fióktelepeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse.  



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
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. november 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  696/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban (cg.száma: 10-09-033600, 
székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) 13.000.000,-Ft, azaz Tizenhárommillió forint névértékű törzsbetéthez 
igazodó üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit 
Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 100.000,-Ft, 
azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulással tö rténő felemelésére az alábbiak szerint : 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagjai nem kívánnak elsőbbségi jogukkal élni és a 
tőkeemelésben részt venni.  

 
2. A felemelt 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. 

3:199. § (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, 
hogy a társaság a tőkeemelés során a taggyűlés által kijelölt alábbi személye jogosult a vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó 
rész vonatkozásában: 
 
Hévízgyörk Község Önkormányzata  – képviseli: Bazan Tibor polgármester, székhelye: 2192 
Hévízgyörk, Kossuth L. utca 124. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén 
igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 100.000,- Ft pénzbeli 
hozzájárulással történ ő felemelését,  mely készpénz befizetésével történik meg a társaság 
bankszámlájára a tőkeemelést elfogadó taggyűlési határozatot követő 20 napon belül.   
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a tá rsaság rendelkezésére bocsátották, így a 
törzst őke emelés törvényi feltétele megvalósult.  A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem 
kötelezi.  

 
4. A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvéd elmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint 
összegű törzst őkéje 25.100.000,-Ft, azaz Huszonötmillió-egyszázezer  forint összeg lesz.  

 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés 
következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon a 
társasági szerződés jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági 
szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges 
egyéb okiratokat aláírja.” 
 

H a t á r i d ő  : 2015. november 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  697/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával 



támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását a jelen határozat mellékletét képező, egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződést módosító okirat szövege szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja, valamint arra, hogy a szükséges cégbírósági 
változásbejegyzési eljárásban a szükséges okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 697/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  698/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint elfogadja a Társulás és a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) között megkötendő vagyonkezelési szerződés szövegét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulás társulási tanácsának tagjaként 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét felülvizsgálja és a megjelölt 
vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba hozza.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 698/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  699/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulással megkötendő vagyonkezelési szerződés szövegének 
elfogadását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
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. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  700/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3000 
Hatvan, Madách u. 12; adószáma: 23045741-1-10; képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető igazgató) határozatlan 
időtartamra üzemeltetési szerződést köt az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közterületeken 
elhelyezett hirdető berendezések üzemeltetésére. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező üzemeltetési szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
ÜZEMELTETÉSI SZERZ ŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata 
 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma:   15729394 
 - adószáma:   15729394-2-10 



 - képviseli:   Horváth Richárd polgármester 
 - mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) 
 
másrészről: 
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Madách u. 12. 
 - adószám:   23045741-1-10 
 - cégjegyzékszám:  10-09-031348 
 - képviseli:   Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 - mint üzemeltető (a továbbiakban: üzemeltető) 
 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Az üzemeltetési szerződés tárgya 
 
1./ Jelen okirat aláírásával tulajdonos üzemeltetésbe adja üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi a tulajdonos kizárólagos 
tulajdonát képező a jelen okirat 1. számú mellékletében tételesen feltüntetett Hatvan város közterületein elhelyezett 
hirdető berendezéseket. 
 
2./ Az üzemeltetési szerződés hatálya alatt üzemeltető jogosultságot szerez a hirdető berendezések használatára és azok 
bérbeadás jogcímén történő hasznosítására. 
 

II. Az üzemeltetési szerződés időtartama, díja 
 

1./ Jelen szerződést felek 2015. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik. 
 
2./ Üzemeltető a szerződés tárgyát képező hirdető berendezések üzemeltetéséért havonta összesen 15.000,- Ft + ÁFA 
díjat köteles fizetni. 
 
Üzemeltető a díjat a tulajdonos számlája alapján, az ott meghatározott teljesítési határidőig köteles megfizetni. 
 
3./ Az 1. melléklet tárgyainak birtokba adására 2015. november 1. napján kerül sor. 
 

III. Szerződő felek kötelezettségei 
 

1./ Üzemeltető köteles a hirdető berendezéseket rendeltetésszerűen használni, azokat a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint hasznosítani. A rendeltetésszerű használat, illetve hasznosítás során felmerülő költségeket 
üzemeltető köteles viselni. 
2./ Tulajdonos köteles üzemeltető részére biztosítani a hirdető berendezések rendeltetésszerű és zavartalan használatát. 
Amennyiben a hirdető berendezésekben – bizonyítottan nem az üzemeltető tevékenységéből eredendően kár keletkezik, 
úgy azt a tulajdonossal történt egyeztetés után az üzemeltető köteles helyreállítani.  
 

IV. A szerződés megszűnése és megszüntetése 
 

1./ Jelen szerződést a tulajdonos az alábbi eseteken jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján a 
szerződés  a  felmondás közlése napján megszűnik: 
 
a./ A szerződés tárgyainak üzemeltető részéről történő szándékos rongálása vagy ismételten előforduló súlyos 
gondatlanságra visszavezethető károkozás, 
 
b./ Bármely egyéb esetben, amikor üzemeltető magatartása a szerződés célját vagy telesítését súlyosan veszélyezteti, 
különösen, ha az üzemeltető nem gondoskodik a hirdetőfelületek hasznosításáról. 
 
2./ Üzemeltető azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásban felmondani, ha tulajdonos a használatba adott hirdető 
berendezések korlátozástól mentes használatát akadályozó vagy kizáró és tulajdonosnak felróható körülményeket 
felszólítás ellenére haladéktalanul nem hárítja el. 
 
3./ A felek megállapodhatnak abban, hogy a szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél részéről sor kerülhet, ha a 
felek súlyos szerződésszegést megvalósító módon bármely jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesznek 
eleget. 
 
4./ Bármely fél jogosult jelen szerződést 60 napos felmondási idő közbeiktatásával indoklás nélkül felmondani. 



 
V. Záró rendelkezések 

 
1./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat egyeztetni, amelynek 
eredménytelensége esetén jogvita esetére értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
2./ Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 700/2015. (X. 29.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag írtak alá. 
 
Hatvan, 2015. október ……….. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 tulajdonos üzemeltető 

 
Szerződés melléklete 

 
Hatvan város tulajdonában álló hirdető berendezések elhelyezkedésük szerint 

 

Sorszám Helyrajzi szám Közterület megnevezése 

1. 4251/3 Horváth M. u. és Temető u. kereszteződése 

2. 4359 Csányi út 

3. 3415 Balassi B. út 114. sz. előtt 

4. 4177/1 Horváth M. út 

5. 4220/16 Horváth M. út 

6. 3978/38 Horváth M. út 

7. 2763/2 Vas Gereben u. Balassi B. u. kereszteződése 

8. 2723/3 Ifjúság útja 

9. 2720 Balassi B. út 14. sz. előtt 

10. 2994/1 Kossuth tér taxiállomás 

11. 5327/2 Mikszáth tér 

12. 1184 Béke u. 20. sz. előtt 

13. 1660/1 Teleki u. 22/a sz. előtt 

14. 893/26 Rákóczi út vége 

15. 62/7 Bercsényi út 

16. 760/1 Kölcsey F. út 40. sz. előtt 

17. 2605 Bajcsy-Zs. Út 6. sz. előtt 

18. 857/1 Apafi u. 35. sz. előtt 

19. 2331 Bajcsy-Zs. Út 105. sz. előtt 

20. 2994/1 1. sz. Postahivatal, Grassalkovich út 

21. 5227/1 Kossuth tér 

22. 2630/4 Autóbusz pályaudvar 

23. 510/4 Mészáros L. u. 42. sz. előtt 

24. 895/16 Rákóczi út, lottózó előtt 

25. 2994/1 Grassalkovich út 

26. 5330/2 Radnóti téri buszmegálló 



27. 4568/54 Horváth M. út 

28. 4220/5 Horváth M. út, Dózsa tér kereszteződése 

29. 2702/1 Bástya u. 

30. 3978/59 Hajós Alfréd u. 

 
Határozat száma :  701/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) által ideiglenes jelleggel augusztus-
szeptember hónapokban reggel 7:35 és 13:00 óra közötti időszakban, a vasútállomás és a Volán telep között 
üzemelő 1. sz. helyi járat 2015. november 8-ig közlekedjen.  
A képviselő-testület módosítja a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  702/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 5. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  703/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 5. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  704/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 5. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  705/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 5. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  706/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 5. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  707/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.)pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 5. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



Határozat száma :  708/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 5. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  709/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a Hatvanban 2015. október 2. napján kelt, a Robert Bosch 
Elektronika Kft.-vel megkötött együttműködési megállapodást utólagosan jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  710/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Hatvan Város 
Önkormányzata között a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő hatvani 5324/2 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Vécsey u. 2. szám alatt található középiskola és kollégium megnevezésű, 7972 m2 
nagyságú – Hatvani Damjanich  János  Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – és a  hatvani 2602 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. sz. alatt található kivett középiskola megnevezésű, 3580  m2 
nagyságú ingatlanokra megkötött vagyonkezelési szerződést 2015. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti, tekintettel a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző 
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének 
átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi 
változásokra, a szakképző intézmények fenntartó váltására. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a vagyonkezelési szerződés 
megszüntetésére vonatkozó szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS 

MEGSZÜNTETÉSE (tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
törzsszáma: 729392 
adóigazgatási azonosító száma: 15729394-2-10 
bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 
képviseli: Ballagó Zoltán egri tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-1-41 
előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00331982-00000000 
ÁHT azonosítója: 335262 
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01 
mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)  
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján 
2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”.A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési 
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 



intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei 
hatállyal a KLIK-et jelölte ki. 

 
Az intézmény(eke)t a KLIK működtette a fenti határnaptól. 

 
2. Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ 
(1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását 
szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, 
felszereléseket –, a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe került. 

 
3. A Felek 2013. 01. 31. napján, a 037-95/2013/KIK/91 ikt. számon (mely szerződést a Felek 2013. 06. 28. 

napján a 037-96/2013/KIK/091 ikt. számon, valamint 2015. március 26. napján KLIK/091/216-1/2015. ikt. 
számon  módosítottak) a fentiek alapján egymással ingyenes Vagyonkezelési Szerződést kötöttek az érintett 
ingatlan(ok) – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő eszközöket, felszereléseket – 
vonatkozásában. 

 
4. AKLIK fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes 

kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet alapján a KLIK szervezetéből kiváló intézményekből a szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése 
szerinti szakképzési centrumokat alapított a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint. 

 
5. A szakképzési centrumok fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el 2015. július 

1-jétől. A szakképzési centrumok az intézmények működtetésével kapcsolatos jogviszonyokba 2015. július 1-
jével léptek be. 

 
6. A Felek rögzítik, hogy a fenti jogszabályokon alapuló jogutódlásos fenntartó váltásra tekintettel a jelen okirat 

3. pontjában meghatározott és módosított Vagyonkezelési szerződést 2015. június 30. napjával közös 
megegyezéssel megszüntetik. 

 
7. A Felek rögzítik, hogy a jogelőd KLIK a jogutód Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nevében 

eljáró Egri Szakképzési Centrum részére külön átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett átadta a jelen 
okirat 3. pontjában hivatkozott ingó, -és ingatlan vagyonelemeket. 

 
8. A Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelői jog közös megegyezéssel történő megszüntetése során egymással 

elszámoltak, a vagyonkezelői jogviszonyból eredően a jövőben a másik Fél felé ezen jogviszonyukból eredően 
további igényt és követelést nem támasztanak. 

 
A Felek a jelen megszüntető okiratot együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, aláírták. 
 
Jelen okirat 11 eredeti példányban készült és 3 számozott oldalból áll, melyből 5 példány az Önkormányzatot, 6 példány 
a KLIK-et illet meg. 

Kelt: Hatvan, 2015. ………………..Kelt: Eger, 2015. ……………….. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 

képviseletében 

Horváth Richárdpolgármester 

 

KLIK 

képviseletében 

Ballagó Zoltán tankerületi igazgató 

ellenjegyzem: 
......................................................................................  

Önkormányzat 

ellenjegyzem: 
......................................................................................  

KLIK 

 
Határozat száma :  711/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal 
(székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.; adószáma: 15830731-2-42; képviseli: Palotás József főigazgatói 
jogkörben eljáró főigazgató helyettes), valamint az Egri Szakképzési Centrummal (székhelye: 3300 Eger, Kertész 
u. 128.; adószáma: 15831938-2-10; képviseli: Kerekné Fábri Eufrozina főigazgató) a kizárólagos önkormányzati 



tulajdonban lévő hatvani 5324/2 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Vécsey u. 2. szám alatt található 
középiskola és kollégium megnevezésű, 7972 m2 nagyságú – Hatvani Damjanich  János  Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium – ingatlanból 6823  m2  ingatlanrészre és a  hatvani 2602 helyrajzi számú, természetben 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. sz. alatt található kivett középiskola megnevezésű, 3580 m2 nagyságú ingatlanra 
2015. július 1. napjával határozatlan időtartamra vagyonkezelési szerződést köt tekintettel a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdése a) pontjára. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 711/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  712/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal 
(székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.; adószáma: 15830731-2-42; képviseli: Palotás József főigazgatói 
jogkörben eljáró főigazgató helyettes), valamint az Egri Szakképzési Centrummal (székhelye: 3300 Eger, Kertész 
u. 128.; adószáma: 15831938-2-10; képviseli: Kerekné Fábri Eufrozina főigazgató) a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonban lévő hatvani 5324/2 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Vécsey u. 2. szám alatt található 
középiskola és kollégium megnevezésű, 7972 m2 nagyságú – Hatvani Damjanich  János  Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium – ingatlanból 1149  m2 nagyságú kollégiumi ingatlanrészre 2015. július 1. napjával 
határozatlan időtartamra használatbaadási szerződést köt tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 76. § (5) bekezdése b) pontjára.  A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
jelen határozat mellékletét képező használatbaadási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 712/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  713/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal – a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatokra vonatkozóan – megkötött együttműködési megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja 
a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékeltében foglalt 
együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 30. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 713/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  714/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2016. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(A 714/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  715/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Kovács Zalán, Fehér Illés, Vidák Dávid Márk, Nagy Dorka, Mitzki 
Laura, Szládik Zita, Szládik Milán, Urbán Zoltán, Popovits Helga, Borbély Zelina, Barkóczi Olivér gyermekeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 440.000,- Ft – azaz négyszáznegyvenezer forint – 



támogatást biztosít Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/b. 
mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.” 

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

 
Határozat száma :  716/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi 
Betéti Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 20., cégjegyzékszám: Cg. 10-06-024288, adószáma: 
20931663-1-10, képviseli: Dr. Harangozó Imre Árpád üzletvezető), a 2. számú fogorvosi körzet működtetésére 
megkötött 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. november 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi 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 CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 20., cégjegyzékszám: Cg. 10-06-024288, adószáma: 20931663-1-10, képviseli: Dr. Harangozó Imre 
Árpád üzletvezető),  mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: 
felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
Előzmények: 
Felek 2007. szeptember 1-jén a 2. számú fogorvosi 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. Harangozó Imre Árpád (orvosi nyilvántartási száma: 56043) 
praxisjoggal rendelkező fogorvos által Hatvan város területén lévő 2. számú fogorvosi 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, biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a vegyes fogászati 
járóbetegellátást. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi 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 egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével 
személyesen végzi fogorvosi tevékenységét, ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A 
szolgáltató az alábbi közoktatási intézményben iskolafogászati ellátást biztosít: 5. Számú Általános Iskola (3000 
Hatvan, Szabadság u. 13.) tanulóinak fele.  

 
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
4.) Szolgáltató működési ideje heti 28 óra. A praxis rendelési ideje: hétfő 12 órától 18 óráig, szerda 14 órától 18 óráig, 
csütörtök és péntek 8 órától 14 óráig; iskolafogászat kedd 8 órától 14 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 saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető 
szervezettel kötött külön szerződésben foglaltak 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 jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre a 
Kormányhivatal Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi szakigazgatási szerve és a megrendelő számára az orvosi 
titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező 
adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla bemutatásával (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 
15. napjáig nyújthatja be.  A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a 
szolgáltató részére. 
 
11.) Szolgáltató az ellátást saját tulajdonú: Hatvan, Balassi B. u. 20. szám alatti rendelőjében biztosítja. 
 
12.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
13.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek. 
 
14.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
15.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
16.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 716/2015. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
17.) Jelen szerződés 2015. november 1-jén 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, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 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. ……………………….. 
 

Horváth Richárd, polgármester Dr. Harangozó Imre Árpád 
Hatvan Város Önkormányzata CARIODENT-2000 Fogászati Szolgáltató és 

Kereskedelmi Betéti Társaság  
megrendelő szolgáltató 

 
Határozat száma :  717/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 16. adószáma: 15813774-2-10 egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 813772 
képviseli: Dr. Stankovics Éva főigazgató) a központi orvosi ügyelet ellátására a határozat mellékletét képező 
tervezet szerint szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 717/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  718/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Településszerkezeti 
Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az alábbi mellékletek szerint 
módosítja: 

1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10 000); 
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása; 
3. melléklet: Változások bemutatása; 
4. melléklet: A tervezési területek biológiai aktivitásérték-számítása.” 

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

 
(A 718/2015. (X. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  719/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi 
Képességfejlesztő Alapítványnak (székhely: 3000 Hatvan, Váci Mihály út 15.), hogy a „Hatvani Gigászok” 
jégkorongcsapata feltüntesse Hatvan város címerét és logóját a mezein. Az alapítvány a címert és a logót 
reklámfelületen is használhatja, ezért az alapítvány 1 000 Ft összegű egyszeri díjat köteles fizetni az 
önkormányzat részére. Az alapítvány az egyszeri díj megfizetését követően, de leghamarabb 2015. november 1-
jétől visszavonásig használhatja a címert és a logót az alapítvány működési ideje alatt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  720/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 10756 hrsz.-ú zártkerti közutat „Gombospusztai kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  721/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani belterületi 3978/62. hrsz.-ú utat „Trianon köz” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma :  722/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonban lévő hatvani zártkerti 10112 hrsz.-ú saját használatú utat és a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani zártkerti 10113 hrsz.-ú közutat „Harang utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  723/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 1-jétől a Magyar Állam tulajdonában lévő 
hatvani külterületi 0449 hrsz.-ú országos közút Óhatvan településrészen lévő szakaszát „Balassi Bálint út” névvel, 
Nagygombos településrészen lévő szakaszát „Lőrinci út” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  724/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 1-jétől a Magyar Állam tulajdonában lévő 
hatvani külterületi 06 hrsz.-ú országos közutat „Balassi Bálint út” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma :  725/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonban lévő hatvani belterületi 6245 hrsz.-ú utat „Téglagyári utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  726/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A hatvani Grassalkovich-kastély története” című kiadványt a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán 4.000,- Ft-os bruttó egységáron értékesíti.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  727/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizományosi szerződést köt „A hatvani Grassalkovich-kastély 
története” című könyv értékesítésére vonatkozóan a Válócziné és Vas Bt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Erzsébet 
tér 11.; cégjegyzékszáma: 10-06-020219; adószáma: 23210468-2-10; képviseli: Válóczi Istvánné) a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:281. § (1) bekezdés alapján a határozat mellékletét képező 
bizományosi szerződés rendelkezései szerint, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bizományosi 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
BIZOMÁNYOSI SZERZ ŐDÉS  

(értékesítési bizomány) 
 

Amely létrejött egyrészről 
Hatvan Város Önkormányzata 

− székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
− PIR:   729392 
− statisztikai számjele:  15729394-8411-321-10 
− adószáma:   15729394-2-10 
− bankszámlaszáma:  K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001 
− képviseli:   Horváth Richárd polgármester 



mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről: 
Válócziné és Vas Bt. 

a) székhelye:   3000 Hatvan, Erzsébet tér 11. 
b) cégjegyzék száma:  10-06020219 
c) statisztikai számjele:  23210468-4761-113-10 
d) adószáma:   23210468-2-10 
e) bankszámlaszáma:  MKB 10300002-10533301-49020010 
f) képviseli:   Válóczi Istvánné 

mint Bizományos (továbbiakban: Bizományos) 
(együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 

1. A szerződés tárgya 
A megbízó megbízza, a bizományos pedig vállalja, hogy a bizományos díjazás ellenében, saját nevében, de a megbízó 
javára értékesíti a megbízó tulajdonában álló, 100 db darab „A hatvani Grassalkovich-kastály története” című 
kiadványt. 
 

2. Szerződés időtartama 
Szerződő Felek jelen bizományosi szerződést 2015. november 1. napjától számított határozatlan időtartamra kötik. 
 

3. A megbízó jogai  
A megbízó a jelen bizományosi szerződés tárgyának eladási árát 4.000,- Ft azaz Négyezer forintban határozza meg, 
mely eladási ár tartalmazza a bizományi díj összegét is. A felek rögzítik, hogy a megbízó bármikor jogosult a jelen 
szerződés teljesítésével kapcsolatban a bizományostól információ vagy tájékoztatás kérésére. 
 

4. A megbízó kötelezettségei 
A megbízó köteles jelen szerződés 3. pontjában meghatározott darab szám szerinti mennyiséget a bizományos 
igénybejelentése után, ütemezetten – 3 (három) darabonkénti mennyiségben – a bizományos részére átadni. 
 

5. Díjfizetés 
A bizományos minden eladott darab után bruttó 800,- Ft, azaz bruttó Nyolcszáz forint bizományi díjra jogosult, amely 
magában foglalja az adásvétellel rendszerint együtt járó kiadásokat. A bizományi díj a kiadvány eladási árába benne 
foglaltatik. A bizományos jogosult minden egyes eladott kiadvány után az őt megillető bizományi díjat levonni és az 
eladási ár többi részével köteles a Megbízó felé elszámolni. 
 

6. A bizományos kötelezettségei 
A bizományos az átvett esetenkénti (3 db) értékesített kiadványról, az utolsó értékesítéstől számított 3 napon belül 
elszámolni és azzal egyidejűleg a befolyt eladási árak bizományi díjjal csökkentett összegét Megbízó részére banki 
átutalás útján megfizetni.  
 
A bizományos a kiadványokat csak és kizárólagosan a Megbízó által meghatározott eladási áron értékesítheti. 
Amennyiben az értékesítésre ettől eltérő áron kerül sor, kártérítéssel tartozik, amelynek összege a vételár és a Megbízó 
által meghatározott eladási különbözete. 
 
A bizományos a Megbízónak felelősséggel tartozik mindazoknak a kötelezettségeknek a teljesítéséért, amelyek a vele 
szerződő felet a szerződés folytán terhelik. 
 
Jelen bizományosi szerződés megszűnését követő hét (7) napon belül köteles a Megbízóval elszámolni. Az értékesített 
kiadványokról összesítést készíteni, mely tartalmazza az értékesített termékek darabszámát, az abból befolyt bevételt 
bizományi díj és Megbízó részére járó vételár szerint, továbbá tartalmaznia kell a még nem értékesített, de birtokában 
lévő kiadványok darabszámát. Bizományos köteles az összesítő átadásával egyidejűleg a birtokában lévő összes 
kiadványt átadni a Megbízónak és banki átutalás útján megfizetni részére az eladási ár bizományi díjjal csökkentett 
összegét. 
 
Bizományos köteles a kiadvány az értékesítés céljából megfelelő helyen elhelyezni. 
Amennyiben Megbízó észleli, hogy Bizományos az értékesítés során Hatvan Város jó hírnevét és méltóságát 
veszélyeztető módon jár el jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 

7.  A szerződés módosulása és megszűnése 
A jelen szerződést a felek csak írásban és közös megegyezéssel módosíthatják A megszüntető egyoldalú 
nyilatkozatoknak is érvényességi feltétel az írásba foglalás. 
 



Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idő közbeiktatása mellett felmondani. 
 
Jelen szerződés megszűnik, ha a bizományos az 1. pontban meghatározott darabszámot értékesítette. 
 

8. Egyéb rendelkezések 
A szerződésből eredő esetleges jogviták rendezésére a felek a hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Jelen bizományosi szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 727/2015. (X. 29.) számú képviselő-
testületi határozatával jóváhagyta. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szabályai az irányadóak. 
 
Hatvan, 2015. október … 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Válócziné és Vas Bt. 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester  képviseli: Válóczi Istvánné 
 Megbízó Bizományos  

 
Határozat száma :  728/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 474/2015. (VI. 25.) számú határozatának végrehajtási 
határidejét 2015. október 30-áról 2015. november 30-ára módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Hatósági Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  729/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 5318/2/A/3 helyrajzi 
számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található  lakás megnevezésű, 89 m2 nagyságú 
ingatlant, legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió 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  : 2015. október 30. (meghirdetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám 
alatti társasházban találhatói, lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése 
céljából.  
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, eyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:  5318/2/A/3 
-Területe: 89 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1 
-Közműellátottság: komfort nélküli. 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 3.000.000,- Ft, azaz bruttó Hárommillió 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: 2015. november 25. 12:00 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: 2015. november 26. 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,  
− vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja, 
− vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem 

adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek, 
− vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás 

megtörténte ellenőrzése céljából,  
− vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre 

elővásárlási jogot alapít. 
 
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti: 

− aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
− akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll), 
− aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik, 
− aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel. 

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 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. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a 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 :  730/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2682 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló 215/2015. 
(III. 26.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2682 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a 
Szúnyog-szigeten található, 3719 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában 
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 48/64-ed tulajdoni hányadú tulajdonosaival 



tárgyaljon, és részükre az ingatlan 48/64-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen 
bruttó 433.000,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és 
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az önkormányzat nevében. 
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a 
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze 
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás 
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 
pénzügyi forrást 433.000,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében a „2015. évre tervezett lakás, 
ingatlanvásárlás” költséghely terhére biztosítja.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 30. (a kisajátítási kártalanítási összeg kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  731/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (székhelye: 1024  Budapest 
Fényes Elek u 7-13.) megállapodást köt a 3. számú főút – 21. számú főút csomópont, valamint 3. számú főút 
hatvani vasúti felüljáró és a 3. számú főút 57+779 – 58+920 km szelvények közötti szakaszának átépítését 
követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata által közösen üzemeltetett hidak 
esetében szükséges egyes, a teljes hídszerkezettől szét nem választható üzemeltetési és egyéb feladatoknak 
(hídvizsgálat, hídmosás) az önkormányzattól történő átvállalására.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS   (TERVEZET) 

amely létre jött egyrészről 
 
Név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
székhelye: 1024  Budapest Fényes Elek u 7-13.,  
Számlavezető pénzintézet: MKB  10300002-10460102-49020027 
adószám: 14605749-2-44,  
cégjegyzék száma: 01-10-046265 
képviseli: Völgyesi Zsolt Károly vezérigazgató (továbbiakban: MK NZrt. ) 
másrészről: 
Név: Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001 
adószám: 15729394-2-10 
KSH törzsszám: 15729394-8411-321-10 
képviseli: Horváth Richárd polgármester (a továbbiakban: Hatvan Város Önkormányzata)  

  
 – együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben: 
 

1. A Megállapodás tárgya: 
3. sz. főút – 21. sz. főút csomópont, 3. sz. főút hatvani vasúti felüljáró és a 3. sz. főút 57+779 – 58+920 km szelvények 
közötti szakaszának átépítését követően a Magyar Közút NZrt. és Hatvan Város Önkormányzata által közösen 
üzemeltetett hidak esetében egyes, a teljes hídszerkezettől szét nem választható üzemeltetési és egyéb feladatok 
(hídvizsgálat, hídmosás) átvállalása az önkormányzattól.   
 
2.  Az érintett hidak főbb adatai: 

2.1. B1 jelű híd: négynyílású, folytatólagos, többtámaszú acélhíd. A vasút feletti nyílásban alsópályás, 
merevítőtartós ívhíd, ortotróp pályalemezes szekrénytartóval, a csatlakozó nyílásokban két főtartós acél 
gerendahíd.  

- nyílásméretek: 54,95 m – 31,00 m – 23,00 m – 18,95 m 
- szerkezeti hossz: 133,50 m 
- szélesség: 20,50 m – 15,62 m 

 



2.2. B2A jelű híd: 3. sz. főút – 21. sz. főút csomópont körforgalmának északi hídja. 6,04 m nyílású, 10,12 m 
támaszközű monolit vasbeton keretszerkezet belső vasbeton héjelemmel 

 
2.3. B2B jelű híd: 3. sz. főút – 21. sz. főút csomópont körforgalmának déli hídja. 6,04 m nyílású, 10,12 m 

támaszközű monolit vasbeton keretszerkezet belső vasbeton héjelemmel 
 

3. A Felek üzemeltetési és fenntartási feladatai az üzemeltetési megosztási terv alapján: 
a) MK NZrt. feladatai: 
MK NZrt. köteles a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és MK NZrt. között éves rendszerességgel 
megkötendő, a nem gyorsforgalmi országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenységek, 
valamint az országos közúthálózathoz kapcsolódó útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátására vonatkozó 
támogatási szerződés keretén belül az Üzemeltetési megosztási terv alapján részére kijelölt hídrész szakszerű 
üzemeltetését, karbantartását, ezen belül különösen a vonatkozó jogszabályokban előírt vizsgálatokat, a 3. b) pontban 
foglaltak kivételével elvégezni. 
 
b) Az Önkormányzat feladatai: 
 
Az Önkormányzat köteles elvégezni Üzemeltetési megosztási terv alapján részére kijelölt hídrész szakszerű 
üzemeltetését, karbantartását (a hídon átvezetett gyalog- és kerékpárút rendszeres takarítását, síkosság-mentesítését, 
közlekedésbiztonságának felügyeletét). 
Köteles továbbá elvégezni a gyalog- és kerékpárút hídon való átvezetéséhez elválaszthatatlanul tartozó részek (külső 
szegély, korlát) üzemeltetését, karbantartását, felügyeletét. 
Az Önkormányzat a fenti feladatokat kizárólag saját forrásból, ellenszolgáltatás nélkül látja el. 
 
c) A felek megállapodása értelmében a MK NZrt. által a teljes hídra vonatkozóan átvételre kerülő feladatok, mely 
felületarányos költségét a MK NZrt. áthárítja a hatvani Önkormányzatra 

 
VIZSGÁLATOK 

Hídellenőrzés 
Hídszemle 
Hídvizsgálat 
Fővizsgálat 
Rendkívüli hídvizsgálat  

ÜZEMELTETÉSI MUNKÁK 
        Hídmosás (saját, külsős) 

 
4. A Felek feladatai felújítási munka esetén: 
Az üzemeltetési, fenntartási munkákon túlmutató, nagyobb léptékű hídfelújítás vagy hídrehabilitáció esetén a Felek 
megállapodnak az Üzemeltetési megosztási terv alapján a saját rész finanszírozásának kérdésében. 
 
5. Számlázás, díjfizetés 
Az elszámolás alapja a 3 c.) pontban szerepeltetett munkákra a közhasznú jogcímeken elvégzett feladatok ténylegesen 
felmerült költsége az üzemeltetett hídfelületek arányában az alábbiak szerint: 
 

B1 jelű híd:  MK NZrt. rész: 2005,8 m2 (78%) 

   Önkormányzati rész: 564,5 m2 (22%) 

B2A jelű híd:  MK Nzrt. rész: 177,8 m2 (61%) 

   Önkormányzati rész: 113,2 m2 (39%) 

B2B jelű híd:  MK Nzrt. rész: 203,5 m2 (100%) 

   Önkormányzati rész: 0 m2 (0%) 

 
A díj számlázására felek megállapodása szerint félévente, a tárgyidőszakot követő 30 napon belül kerül sor Hatvan 
Város Önkormányzata felé. 
 
A jelen megállapodás aláírásával Hatvan Város Önkormányzata visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a 
fentiek szerint meghatározott díjat az MK Nzrt. által kiállított számla alapján a kézhezvételtől számított 30 napon belül 
átutalással kiegyenlíti. 
 
 
 



6. A szerződésszegés jogkövetkezményei 
 Jelen megállapodást bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre a 
másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha a jelen megállapodás díjfizetésre vonatkozó 
rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a 
szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.  
 
7. A megállapodás módosítása 
Felek megállapodnak abban, hogy a 3.c. pontban megadott  tételek változása esetén a megállapodásban foglalt díjat az 
5. pontban foglalt díjszámlázási arányokat figyelembe véve kölcsönösen módosítják. 
 
8. Jogviták rendezése 
 A felek a megállapodás értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot. 
 Ha vita merül fel a jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül 
kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, sem választott bíróságot. 
 
9. A Megállapodás hatálya: 
Jelen megállapodás az aláírását követő hónap (illetve a tárgyhó) első napján lép hatályba és határozatlan időre terjed ki. 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv., illetve a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok 
végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. 
(VII. 10.) NFM rendelet, valamint a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
Szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
10. Egyéb: 
Jelen megállapodás nem terjed ki a hidakat érintő összes üzemeltetési-fenntartási feladatokra (pl. téli üzemeltetés, 
burkolat javítás, tisztántartás, burkolatjel javítás, külső szegély, korlát karbantartás, stb.) csak a 3.c. pontban 
meghatározott munkanemekre. 
 
Budapest, 2015.               Hatvan, 2015.  

 
Határozat száma :  732/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma akcióról szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  733/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Apafi 
u. 27.) bízza meg bruttó 9.207.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
melyből kifizetésre kerül 2015. évben bruttó 2.000.000,- Ft. 
A 2015. évre szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.)  
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2015. évi 
működtetése költséghelyen 2.000.000,-Ft összeg erejéig biztosított. 
A 2016. évre jutó bérleti díj bruttó 7.207.500,-Ft összegben az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  734/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályának 
környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P. Kft.-t (székhely: 1108 Budapest, Harmat u. 214-
216.) bízza meg bruttó 133.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.)  önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2015. évi működtetése költséghelyen 
biztosított.” 
 



H a t á r i d ő  : 2015. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  735/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
hangosításával a Mamut Sound Rendezvénytechnikát (székhely: 3000 Hatvan, Vas Gereben u. 4.) bízza meg 
bruttó 1.905.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre 
kerül 2015. évben bruttó 600.000,- Ft. 
A 2015. évre szükséges bruttó 600.000,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II.19.)  önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 
műjégpálya 2015. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2016. évre jutó bruttó 1.305.000,-Ft összegű költség az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezésére 
kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  736/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
kiszolgálásához szükséges 3 db mobil WC bérlésével a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t (székhely: 1118 
Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó 129.540,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A 2016. évre jutó bruttó 129.540,-Ft költség az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  737/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t (székhely: 
1118 Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó 84.138,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A 2016. évre jutó bruttó 84.138,-Ft költség az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  738/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bélelt 
sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) bízza meg bruttó 2.349.500,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2015. évben 
bruttó 1.000.000,-Ft. 
A 2015. évre szükséges bruttó 1.000.000,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil 
műjégpálya 2015. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2016. évre jutó bruttó 1.349.500,-Ft költség az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  739/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő sátortető 
hóeltakarási munkáival a TR KRAFT Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Jószerencsét u. 24. 3/2.) bízza meg bruttó 
70.000,-Ft/alkalom egységáron 420.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.)  önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2015. évi működtetése költséghelyen 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 21. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  740/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2015. november 27-től 2016. január 31-ig 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi belépőjegy árakat állapítja meg: 

 
Belépőjegyek  Hatvan Kártyával 

Felnőtt hétköznap 600,- Ft 500,- Ft 

Felnőtt hétvégén (péntek, 
szombat, vasárnap) 

900,- Ft 800,- Ft 

Gyermek (0-12 éves korig) 
hétköznap 

400,- Ft  

Gyermek (0-12 éves korig) 
hétvégén (péntek, szombat, 
vasárnap) 

500,- Ft  

Családi jegy - 2 felnőtt, 2 gyermek (0-18 éves korig) 

Hétköznap 1.800,- Ft 1.500,- Ft 

Pótjegy 400,- Ft/gyermek  

Hétvégén 2.600,- Ft 2.300,- Ft 

Pótjegy 500,- Ft/gyermek  

„Jégdisco” 800,- Ft 600,- Ft 

Felnőtt bérlet (10 alkalom) 7.500,- Ft 6.000,- Ft 

Gyermek (0-12 éves korig) bérlet 
(10 alkalom) 

4.000,- Ft  

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft 

Nevelési Oktatás keretében intézményi korcsolyázás (pld. hatvani intézmények, vidéki iskolák) 

Belépőjegy 200,- Ft  

Korcsolyabérlés 200,- Ft  

Korcsolya élezés 500,-Ft/pár  

Pingvin bérlés 400,-Ft/félóra  

Pálya bérlés 15.000,- Ft/óra  

 
A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságot, hogy - a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a látogatottság növelése 
érdekében - a jegyárakat módosítsa.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. november 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  741/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8.000.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth téren 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési kiadásainak 
biztosítása érdekében. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. március 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  742/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
működtetési költségét 5.150.000,- Ft összeggel tervezi, melyből a 2015. évre eső működési költség: bruttó 
400.000,- Ft, melynek pénzügyi fedezete Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.)  
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2015. évi 
működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2016. évre jutó bruttó 4.750.000,-Ft költség az önkormányzat a 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások pénzügyi teljesüléséről beszámolót 
kell készíteni legkésőbb a képviselő-testület munkaterv szerinti 2016. évi áprilisi ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. (beszámolásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  743/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2015. november 27-től 2016. január 31-ig 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya jegypénztárának üzemeltetésére vonatkozóan szerződést köt a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.). A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 11. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  744/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra bérleti szerződést köt a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12; adószáma: 23045741-1-10; képviseli: 
Bagyinszki Gyula ügyvezető igazgató)  az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 14 db faház használatára, 
valamint hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. azokat albérletbe adhassa az 
általa meghatározott díj fizetése mellett. 
Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
BÉRLETI SZERZ ŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma:   15729394 
 - adószáma:   15729394-2-10 
 - képviseli:   Horváth Richárd polgármester 
 - mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) 
 
másrészről: 
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Madách u. 12. 
 - adószám:   23045741-1-10 
 - cégjegyzékszám:  10-09-031348 
 - képviseli:   Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 - mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) 
 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1./ Bérbeadó jelen okirat aláírásával egyidejűleg tájékoztatja bérlőt arról, hogy Hatvan Város Önkormányzata kiemelt 
figyelmet fordít a városban megrendezésre kerülő rendezvényekre, melyek keretében törekszik arra, hogy méltó módon 
és színvonalasan készüljön fel a város és lakossága valamennyi eseményre. 
 



Jelen bérleti szerződés megkötésének célja, hogy Hatvan Város Önkormányzata, mint bérbeadó a tulajdonát képező 
kulturált elárusítóhelyeket megfelelő bérlő részére bérbe adja, annak érdekében, hogy a rendezvények időtartama alatt 
kulturált környezetben történhessen a bérlő termékeinek értékesítése és a vevők kiszolgálása. 
 

II. A bérleti szerződés tárgya 
 
1./ Jelen okirat aláírásával tulajdonos bérbe adja, a bérlő bérbe veszi a tulajdonos kizárólagos tulajdonát képező 14 db 
2x3 m nagyságú faházat (elárusítóhelyet). 
 
2./ A bérlet hatálya alatt bérlő jogosultságot szerez a faházak használatára és azok albérletbe adási jogcímén történő 
hasznosítására, a napi bérleti díj összegének meghatározására. 
 

III. A bérleti szerződés időtartama, díja 
 

1./ Jelen szerződést 2015. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik. 
 
2./ Szerződő felek a szerződés tárgyát képező 14 db faház bérleti díját évente 400.000,-Ft+ÁFA összegben állapítják 
meg. A bérleti díjat bérlő negyedévente, kiállított számla ellenében köteles bérbeadó részére megfizetni. 
 
3./ A bérlet tárgyainak birtokba adására a szerződés aláírásának napján kerül sor. 

 
IV. Szerződő felek kötelezettségei 

 
1./ A bérlő köteles a bérbe vett ingóságokat rendeltetésszerűen használni, azok állagát megóvni, a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint hasznosítani. A rendeltetésszerű használat, illetve hasznosítás során felmerülő költségeket bérlő 
köteles viselni. 
 
2./ Tulajdonos köteles bérlő részére biztosítani a bérbe vett ingóságok rendeltetésszerű és zavartalan használatát. 
Amennyiben a bérlet tárgyában – bizonyítottan nem a bérlő tevékenységéből eredendően – kár keletkezik, úgy azt a 
bérbeadó köteles helyreállítani.  
 

V. A szerződés megszűnése és megszüntetése 
 

1./ Jelen szerződést a tulajdonos az alábbi eseteken jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján a 
szerződés a felmondás közlése napján megszűnik: 
 
a./ A szerződés tárgyainak bérlő részéről történő szándékos rongálása, abban történő szándékos, vagy ismételten 
előforduló súlyos gondatlanságra visszavezethető károkozás,  
 
b./ A használatba vett bérlemény jelen szerződés céljától eltérő használata, abban bárminemű jogellenes tevékenység 
végzése, 
 
c./ Bármely egyéb esetben, amikor a bérlő magatartása a szerződés célját vagy teljesítését súlyosan veszélyezteti. 
 
2./ A bérlő azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a bérbeadó a használatba adott bérlemény 
korlátozástól mentes használatát akadályozó vagy kizáró és a bérbeadónak felróható körülményeket felszólítás ellenére 
haladéktalanul nem hárítja el. 
 
3./ A felek megállapodhatnak abban, hogy a szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél részéről sor kerülhet, ha a 
felek súlyos szerződésszegést megvalósító módon bármely jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiknek nem tesznek 
eleget. 
 
4./ Jelen szerződést bármely fél 60 napos felmondási idő közbeiktatásával indoklás nélkül felmondhatja. 
 

VI. Záró rendelkezések 
 

1./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat egyeztetni, amelynek 
eredménytelensége esetén jogvita esetére értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
2./ Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 744/2015. (X. 29.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 



Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag írtak alá. 
 
Hatvan, 2015. október … 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 bérbeadó bérlő 

 
Határozat száma :  745/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával és elhelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 3.035.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében a felhalmozási kiadások között a díszvilágítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  746/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő – az adventi 
vásárhoz kapcsolódó – faházak villamos energia ellátásával, az adventi naptár megvilágításával, valamint a városi 
karácsonyfa világításának elhelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 
bízza meg bruttó 885.063,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében a felhalmozási kiadások között a díszvilágítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  747/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágításhoz kapcsolódó 40 db egyedi 
karácsonyi motívum beszerzésével a La Belle Kft.-t (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.) bízza meg bruttó 
2.880.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. 
mellékletében a felhalmozási kiadások között a díszvilágítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  748/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár épületéhez kapcsolódó tervek 
elkészítésére nettó 8.000.000,- Ft keretösszeget, az Óhatvani Egészségközpont épületének kialakításához 
kapcsolódó tervek előkészítésére nettó 8.000.000,- Ft keretösszeget, valamint az Óhatvani Termelői Piac 
épületének kialakításához kapcsolódó tervek elkészítésére nettó 8.000.000,- Ft keretösszeget biztosít. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  749/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza Fejedelem út 2.) konyha helyisége légbefúvó rendszerének javításával 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 171.450,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  750/2015. (X. 29.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 
6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által a 2015. őszi hulladékgyűjtési akciónapon keletkezett költségeire a 616/2015. (IX. 
3.) számú képviselő-testületi határozatban elfogadott pénzügyi forráson felül további bruttó 419.367,- Ft összeget 
biztosít. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 

 
Határozat száma :  751/2015. (X. 29.)  zü. sz.  képv . test. hat.  

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

 
Határozat száma :  752/2015. (X. 29.)  zü. sz.  képv . test. hat.  

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

 
* * * 

 
K I V O N A T  

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2015. október 29-én 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2015/2016. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2015/2016. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
tárgyú tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2015-2016. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2015-2016. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló 
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


