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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) III. fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„III. fejezet 

A temet ő üzemeltetésére vonatkozó szabályok” 
 
2. § A R. III. fejezetének 1. címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. cím 
Az üzemeltet ő feladatai 

 
14. § Az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §-ában meghatározott 

feladatokat köteles ellátni. 
 

15. § (1) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az üzemeltető 
nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek 
nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. 

(2) Az üzemeltető köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) 
személyes adatok biztonságáról. 

(3) Az üzemeltető köteles a közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzat 
képviselő-testületének beszámolni a tárgyévet követő év februári ülésén.” 

 
3. § A R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj, 

valamint a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj mértékét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza. 
Az üzemeltető minden év november 15-ig javaslatot tesz a 4-6. melléklet szerinti díjak változtatására.” 

 
4. § (1) A R. 5. § (6) bekezdésében „a kegyeleti közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató)” szövegrész 

helyébe „az üzemeltető” szöveg lép. 
(2) A R. 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 10. § (1) és (2) 

bekezdésében, 11. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, 12. § (2), (2a) és (3) bekezdésében, 13. § 
(1) és (2) bekezdésében, 13/A. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, 16. § (1) és (3) bekezdésében, 
17. § (3) bekezdésében, 19. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 20. §-ában, 21. § (1) bekezdésében „a közszolgáltató” 
szövegrész helyébe „az üzemeltető” szöveg lép. 

(3) A R. 3. mellékletének címében a „kegyeleti közszolgáltatójának” szövegrész helyébe az „üzemeltetőjének” 
szöveg lép. 

(4) A R. 7. mellékletében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe az „üzemeltető” szöveg lép. 
 
5. § A R. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
6. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba és 2016. január 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 21. § (1a) bekezdése. 
(3) Nem lép hatályba a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 4/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 
 
Hatvan, 2015. február 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Hatvan városi köztemet őben és az Újhatvani köztemet őben vállalkozásszer űen munkát végz ők által 

fizetend ő temetőfenntartási hozzájárulási díj, illetve az üzemeltet ő által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetend ő díj  

 
Temetőfenntartási hozzájárulási díj: 
 

egyszemélyes síremlék építése esetén: 3.300,- Ft 
kétszemélyes síremlék építése esetén: 6.800,- Ft 
háromszemélyes síremlék vagy sírbolt építése esetén: 11.500,- Ft 
egyéb tevékenységek végzése esetén: 3.300,- Ft/nap 

 
Ravatalozó használati díja: 8.900,- Ft/elhalt 
 
Tárolási, hűtési díj: 2.200,- Ft/elhalt/nap 
 
Hulladékszállítási díj: 6.800,- Ft/temetési hely/alkalom 
 
Első temetést megelőző sírhely kiásás díja: 
 

felnőtt elhalt esetén: 31.500,- Ft 
gyermek elhalt esetén: 16.800,- Ft 
urna esetén: 7.800,- Ft 

 
Szóróparcella használatának díja: 15.700,- Ft 
 
Az árak a 27 % ÁFA-t tartalmazzák.” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésér ől, azok jelölésér ől és a házszámozás rendjér ől szóló 35/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„I. fejezet  
Általános rendelkezések  

 
1. cím 

A rendelet célja, hatálya 
 

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a címképzésnek az egységes rendjét 
biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi és 
nyelvhelyességi szempontokat. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya Hatvan város közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, 
személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóra, kezelőire) terjed ki. 

 
2. cím  

Értelmez ő rendelkezések  
 

2. § Jelen rendelet alkalmazásában 
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. 

pontjában meghatározott terület; 
b) közterületjelleg: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet I.) 1. § 8. pontjában meghatározott jelleg, mely a közterületnévhez kapcsolódik. 



c) közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 
303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet I.) 2. § (3) bekezdés j) pontjában 
meghatározott név; 

d) településrésznév (helységrész-név): a Korm. rendelet I. 1. § 16. pontjában meghatározott név; 
e) helyi jelentőségű közlekedési név: a Korm. rendelet I. 2. § (3) bekezdés k) pontjában meghatározott név. 
f) házszám: a Korm. rendelet I. 1. § 7. pontjában meghatározott megjelölés; 
g) társasház: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56. § 1. pontjában meghatározott épület; 
h) önálló rendeltetési egység: a Korm. rendelet I. 1. § 11. pontjában meghatározott helyiség vagy 

helyiségcsoport.” 
 

2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.§ (1) Belterületi és külterületi ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (a továbbiakban:  Mötv.) 14/A. § (1) bekezdése szerint kell elnevezni. 
(2) A belterületi és külterületi ingatlanok címeit a Korm. rendelet I. 2. §-a szerint kell megállapítani. 
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön eljárás nélkül a már elnevezett 

közterület nevét veszi fel. 
(4) A közterületnévhez a Korm. rendelet I. 1. melléklete szerinti közterületjelleg kapcsolódik.” 

 
3. § A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítése a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági 

Irodájának a feladatkörébe tartozik.” 
 
4. § A R. 8/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Az emlékjel állítással kapcsolatos előkészítő és nyilvántartási feladatokat a főépítész, az elhelyezéssel, a 

karbantartással és a pótlással kapcsolatos feladatokat a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Településfejlesztési Osztálya látja el.” 

 
5. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9. § (1) A névvel ellátott közterületeken a címképzést a Korm. rendelet I. 11-20. §-a szerint kell elvégezni. 
(2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé haladva 

növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán lévő ingatlanokat páros számmal 
kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával megegyezően történik. 

(3) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok mellé a magyar 
ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók, külön írásjel nélkül. 

(4) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik 
be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan keletkezett ingatlan számozását pedig a 
(3) bekezdés szerinti jelölés alkalmazásával kell végezni. 

(5) Saroktelken lévő ingatlan csak egy közterületről számozható, függetlenül attól, hogy az ingatlan hány 
közterület felől közelíthető meg.” 

 
6. § A R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Ha az ingatlanon több épület, építési engedélyköteles pince, önálló rendeltetési egység helyezkedik el, 

valamennyi épületen, pincén, önálló rendeltetési egységen, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában 
tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon fel kell tüntetni a házszámot. „ 

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

 
Hatvan, 2015. február 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  76/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 26-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 Városért” Közalapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának 
megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 
elbírálásáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes 
közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító okiratának 
módosításáról 

4. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
5. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
6. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 
7. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó módosítása 

véleményezési szakaszának lezárásáról 
8. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a vasútfejlesztéshez kapcsolódó 

módosításáról 
9. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
10. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról 
11. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
12. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Integrált Könyvtár és 

Muzeális Gyűjtemény 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról 
13. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
14. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
15. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2014. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 

beszámolójáról 
16. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról 
17. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
18. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. 

(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
19. Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal 

összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról 
20. Előterjesztés az Óbudai Egyetemmel történő együttműködésről 
21. Előterjesztés a Global Home Technika Kft.-vel kötött referencia szerződés módosításáról 
22. Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” tárgyú pályázat bővítésével 

összefüggésben szükségessé váló döntésekről 
23. Előterjesztés „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése” tárgyú pályázathoz 

kapcsolódó döntésekről 
24. Előterjesztés „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N 

azonosítószámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
25. Előterjesztés „Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” 

című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
26. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
27. Előterjesztés a Közlekedési Koncepcióterv elfogadásáról 
28. Tájékoztató a 2015. évi útkarbantartási feladattervéről 
29. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
30. Előterjesztés a nagygombosi gesztenyefasor pótlásáról 
31. Előterjesztés a Trianon tér környezetrendezésével kapcsolatos döntésről 
32. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi keret 

felhasználására 
33. Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 



összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
34. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében felvett 

hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos döntésről 
35. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-35. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
36. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva 

meghozott döntéseiről 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

37. Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2014. évi tevékenységéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 

38. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatairól 
Előterjeszt ő, előadó:  Nádas Sándor a bizottság elnöke 

39. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
határozatainak végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Papp István a bizottság elnöke 

40. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt 
határidejű határozatairól 
Előterjeszt ő, előadó:  Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

41. Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörében meghozott határozatairól 
Előterjeszt ő, előadó:  Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke 

42. Egyebek” 
 

Határozat száma :  77/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 823. (X. 30.), 860., 861., 901., 902., 903., 904., 906., 907., 
908., 909., 914., 916., 919., 920., 921., 922., 924., 925., 926. (XI. 27.), 944., 953., 968., 970., 971., 972,. 973., 
974., 975., 976., 977., 978., 979., 980., 983., 984., 985., 990., 991., 992., 993., 994., 996., 997., 998., 1001., 
1002., 1003. (XII. 11.) 2014. évi; 2. (I. 15.), 10., 11., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 31., 35. (I. 29.) 2015. évi 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  78/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21.§ (3) bekezdése alapján 2015. február 26. napjától határozatlan 
időtartamra a közalapítvány kuratórium elnökének: 
 

Sandoly Ernőné (an.: Kovács Mária) 3000 Hatvan, Deák F. u. 1/A. 
 
a kuratórium tagjainak: 

 
Ráczné Sisa Ágnes (an.: Vinczur Erzsébet) 3000 Hatvan, Munkácsy M. u. 9/a. 
Szilágyi Istvánné (an.: Fehér Anna) 3000 Hatvan, Dózsa Gy. u. 17.  

 
szám alatti lakosokat választja meg.  
 
A kuratórium tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  79/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4) bekezdése alapján 2015. február 26. napjától 2018. február 
26. napjáig tartó határozott időtartamra a közalapítvány felügyelőbizottsága tagjainak 
 

Tóth László (an.: Fehér Mária) 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14.  
Tóth Zsolt Ágoston (an.: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11.  
Svejkovszki József (an.: Kernya Mária) 3000 Hatvan, Balassi B. út 120.  

 
szám alatti lakosokat választja meg.  
 
A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 



 
Határozat száma :  80/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének aláírására, valamint az Egri Törvényszék részére a vonatkozó változás bejegyzési eljárásban a 
módosítások átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.” 

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

(A 80/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  81/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság intézményvezetőjévé (magasabb 
vezetőjévé) 2015. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig tartó határozott időre Vörös Józsefet nevezi ki. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm.rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
(…)” 

 
Határozat száma :  82/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
alapítója, és egyszemélyes tulajdonosa 2015. február 28. napjától kezdődő hatállyal a társaság tevékenységi 
köréből törli a köztemetők üzemeltetésére, a piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó tevékenységeket, 
valamint megszünteti a Hatvani Városi Strand vonatkozásában a Kft. által ellátott üzemeltetési tevékenységét, 
továbbá megszünteti a Markovits Kálmán Városi Uszoda bérleti szerződését. 
A képviselő-testület elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét 
képező alapító okiratot módosító okiratának rendelkezéseit, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
alapító okiratot módosító okiratok és a cégadat változások cégbírósági bejegyzéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Hatvan Város Önkormányzata, mint alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-09-034 862 
cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság  alapító okiratát jelen okirat keretében az alábbiak szerint módosítja. 

 
1.3. A társaság telephelyei közül törlésre kerülnek az alábbi telephelyek: 
 
3000 Hatvan, 1661/18 hrsz. 
3000 Hatvan, 1661/19 hrsz. 
3000 Hatvan, 0299/4 hrsz. 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 44. 
3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13. 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 43. 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
3000 Hatvan, Szabadság út 13. 
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 8. 
3000 Hatvan, Jókai Mór u. 9. 
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51. 
3000 Hatvan, Rákóczi u. 4. 
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 13. 



3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 17. 
3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/A 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 
3000 Hatvan, Tarjáni út 3. (0378/2 hrsz.)  
 
7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra szerint: 
 
A társaság közhasznú tevékenységei (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-
ben meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek): 
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
A társaság  közhasznú tevékenységi köreiből törlésre kerülnek az alábbi tevékenységi körök :  
 

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
01.27 Italgyártási növény termesztése 
01.29 Egyéb évelő növény termesztése 
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30 Kempingszolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás  

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás  

56.21 Rendezvényi étkeztetés  
56.29 Egyéb vendéglátás  

56.30 Italszolgáltatás  
81.30 Zöldterület-kezelés 
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
49.41 Közúti áruszállítás 
 

4.2. A fenti közhasznú tevékenységeket a társaság az alábbi közfeladatok megvalósítása érdekében az 
jogszabályhelyek alapján végzi: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése alapján  A helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok: 
 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
 
4.3. Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi köréből törlésre kerülnek az alábbiak :  
 

01.63 Betakarítást követő szolgáltatás 
38.32 Hulladék újrahasznosítása 
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

55.10 Szállodai szolgáltatás 

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 



77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
93.11 Sportlétesítmény működtetése 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 82/2015. (II. 26.) sz. 
képviselő testületi határozatával jóváhagyta. 
 
Alapító jelen okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt sajátkezűleg, 
cégszerűen jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2015. február 26. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata 
 képv.: Horváth Richárd polgármester 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2015. február 26. 
 
 

Határozat száma :  83/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerződést 2015. február 28. napjával a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös 
megegyezéssel megszünteti akként, hogy a szerződő felek egymással 2015. március 15. napjáig kötelesek 
tételesen a Kft., mint közszolgáltató által végzett közszolgáltatás és annak ellenértéke vonatkozásában 
elszámolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
megszüntető okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Kegyeleti közszolgáltatási szerződést  

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
PIR: 729392 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; 
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről 

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2; 
cégjegyzékszáma: 10-09-034862; 
statisztikai számjele: 24999997-8299-572-10; 
adószáma: 24999997-2-10; 
képviseli: Szabó Ottó ügyvezető 



mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató), 
 
(továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek) között az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Szerződő Felek előadják, hogy Megrendelő a Közszolgáltató Jogelődjével kegyeleti közszolgáltatásio 
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést (továbbiakban Közszolgáltatási Szerződés) kötött, és 
mely Közszolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel többször is módosítottak.  
 
2./ Szerződő Felek előadják, hogy a Közszolgáltatási Szerződést utoljára 2014. augusztus 19. napján 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva módosították, mely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szöveget Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 636/2014. (VIII. 19.) számú határozatával hagyta 
jóvá. 
 
3./Szerződő Felek jelen Közszolgáltatási Szerződés megszüntető okirat aláírásával egyidejűleg a Közszolgáltatási 
Szerződésben megjelölt szerződést megszüntető ok (felek közös megegyezése) és a Ptk. 6 : 212. § (1) bekezdése 
alapján 2015. február 28. napjával megszüntetik. 
 
4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy  a Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltató által végzett 
közszolgáltatás és annak ellenértéke vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat aláírása 
napjától számított 15 napon belül elszámolnak.  
 
5./ Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, a közszolgáltatási szerződésből 
eredő kötelezettségei teljesítése során keletkezett és birtokába jutott okiratokat, esetlegesen ingóságokat átadási-
átvételi jegyzőkönyv keretében megrendelő részére a szükséges tájékoztatás megadása mellett hiánytalanul 2015. 
március  15. napjáig átadja. 
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Jelen Közszolgáltatási Szerződés megszüntetéséből eredő netáni per 
esetére felek kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg 
alávetik magukat. 
 
7./ Jelen Közszolgáltatási Szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2015. február 26. 

 
Hatvan Város Önkormányzata  

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
Megrendelő 

 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Szabó Ottó ügyvezető  
Közszolgáltató 

 
Határozat száma :  84/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött önkormányzati piacok fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést  2015. február 28. napjával a jelen határozat mellékletét 
képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel megszünteti akként, hogy a szerződő felek egymással 
2015. március 15. napjáig kötelesek tételesen a Kft., mint közszolgáltató által végzett közszolgáltatás és annak 
ellenértéke vonatkozásában elszámolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzati piacok fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
PIR: 729392 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; 
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről 

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2; 
cégjegyzékszáma: 10-09-034862; 
statisztikai számjele: 24999997-8299-572-10; 
adószáma: 24999997-2-10; 
képviseli: Szabó Ottó ügyvezető 
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató), 

 
(továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek) között az alábbi feltételek szerint: 
1./ Szerződő Felek előadják, hogy Megrendelő a Közszolgáltató Jogelődjével az önkormányzati piacok fenntartása 
és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést (továbbiakban Közszolgáltatási Szerződés) kötött, és 
mely Közszolgáltatási Szerződést Felek közös megegyezéssel többször is módosítottak.  
 
2./ Szerződő Felek előadják, hogy a Közszolgáltatási Szerződést utoljára 2014. december 11. napján 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva módosították, mely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szöveget Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 954/2014. (XII. 11.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
3./Szerződő Felek jelen Közszolgáltatási Szerződés megszüntető okirat aláírásával egyidejűleg a Közszolgáltatási 
Szerződésben megjelölt szerződést megszüntető ok ( felek közös megegyezése ) és a Ptk. 6 : 212. § (1) bekezdése 
alapján 2015. február 28. napjával megszüntetik. 
 
4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltató által végzett 
közszolgáltatás és annak ellenértéke vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat aláírása 
napjától számított 15 napon belül elszámolnak.  
 
5./ Közszolgáltató vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, a közszolgáltatási szerződésből 
eredő kötelezettségei teljesítése során keletkezett és birtokába jutott okiratokat, esetlegesen ingóságokat átadási-
átvételi jegyzőkönyv keretében megrendelő részére a szükséges tájékoztatás megadása mellett hiánytalanul 2015. 
március 15. napjáig átadja. 
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Jelen Közszolgáltatási Szerződés megszüntetéséből eredő netáni per 
esetére felek kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg 
alávetik magukat. 
 
7./ Jelen Közszolgáltatási Szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2015. február 26. 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

Megrendelő 

 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Szabó Ottó ügyvezető  
Közszolgáltató 

 



Határozat száma :  85/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött, a Hatvani Városi Strand 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést (hatvani 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz.-ú ingatlanok)  2015. 
február 28. napjával a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel 
megszünteti, akként, hogy a szerződő felek egymással 2015. március 10. napjáig kötelesek tételesen elszámolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Hatvani Városi Strand üzemeltetésére 
vonatkozó üzemeltetési szerződést megszüntető okiratot aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Üzemeltetetési szerződést 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
PIR: 729392 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; 
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
mint üzemeltetésbe adó, 

 
másrészről 

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2; 
cégjegyzékszáma: 10-09-034862; 
statisztikai számjele: 24999997-8299-572-10; 
adószáma: 24999997-2-10; 
képviseli: Szabó Ottó ügyvezető 
mint üzemeltető  

 
(továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek) között az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Szerződő Felek előadják, hogy egymással üzemeltetési szerződést kötöttek a Hatvan Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező, a hatvani 1661/18 hrsz. alatti strandfürdő, a hatvani 1661/19 hrsz. alatti beépítetlen 
terület, és a hatvani 0299/4 hrsz. alatti szennyvíz telep megnevezésű ingatlanokra. 
 
2./Szerződő Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg az üzemeltetési szerződést felek közös megegyezése és a 
Ptk. 6 : 212. § (1) bekezdése alapján 2015. február 28. napjával megszüntetik. 
 
3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési szerződés megszüntetésével kapcsolatban 
egymással megszüntető okirat aláírása napjától számított 10 naptári  napon belül teljes körűen elszámolnak.  
 
4./ Üzemeltető vállalja, hogy az üzemeltetési szerződés időtartama alatt, a szerződésből eredő kötelezettségei 
teljesítése során keletkezett és birtokába jutott okiratokat, esetlegesen ingóságokat átadási-átvételi jegyzőkönyv 
keretében üzemeltetésbe adó részére a szükséges tájékoztatás megadása mellett hiánytalanul 2015. március 10. 
napjáig átadja. 
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Jelen üzemeltetési szerződés megszüntetéséből eredő netáni per 
esetére felek kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg 
alávetik magukat. 
 



7./ Jelen üzemeltetési Szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen üzemeltetési  szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2015. február 26. 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

üzemeltetésbe adó 

 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Szabó Ottó ügyvezető  
üzemeltető 

 
Határozat száma :  86/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött, a Markovits Kálmán Városi 
Uszodára vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel megszünteti akként, hogy a szerződő felek 
egymással 2015. március 31. napjáig kötelesek tételesen elszámolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszoda bérleti 
szerződést megszüntető okiratát aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Bérleti szerződést  

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
PIR: 729392 
statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; 
bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
mint bérbeadó, 

 
másrészről 

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2; 
cégjegyzékszáma: 10-09-034862; 
statisztikai számjele: 24999997-8299-572-10; 
adószáma: 24999997-2-10; 
képviseli: Szabó Ottó ügyvezető 
mint bérlő  

 
(továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek) között az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Szerződő Felek előadják, hogy egymással bérleti szerződést kötöttek a Hatvan Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező, a hatvani 3978/58 hrsz. alatti uszoda megnevezésű ingatlanra. 
 
2./Szerződő Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg az 1./ pontban meghatározott bérleti  szerződést  felek közös 
megegyezése  és a Ptk. 6 : 212. § (1) bekezdése alapján 2015. február 28. napjával megszüntetik. 
 
3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési szerződés megszüntetésével kapcsolatban 
egymással megszüntető okirat aláírását követően 2015. március 31. napjáig teljes körűen elszámolnak.  



 
4./ Bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt, a szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során 
keletkezett és birtokába jutott okiratokat, esetlegesen ingóságokat átadási-átvételi jegyzőkönyv keretében 
bérbeadó részére a szükséges tájékoztatás megadása mellett hiánytalanul 2015. március 31. napjáig átadja. 
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Jelen bérleti szerződés megszüntetéséből eredő netáni per esetére 
felek kikötik a Hatvani Járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával egyidejűleg alávetik 
magukat. 
 
7./ Jelen bérleti Szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen bérleti  szerződést megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2015. február 26. 

 
Hatvan Város Önkormányzata  

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
bérbeadó 

 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Szabó Ottó ügyvezető  
bérlő 

 
Határozat száma :  87/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 963/2014. (XII. 11.) számú 
határozatát.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  88/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa, továbbá mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője egyetért azzal, 
hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 
3000 Hatvan, Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára, a korábban megkötött uszodahasználati 
szerződések módosításával térítésmentesen használatba adja hatvani önkormányzati fenntartású óvodák és az 
önkormányzat által működtetett általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. 
pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint 
a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola részére 2015. március 1-től.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  89/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjét 2015. 
március 1-ji hatállyal jelen határozat melléklete szerint elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Markovits Kálmán Városi Uszoda 

működési rendje  
 
I. Általános adatok 
 
I.1. A Markovits Kálmán Városi Uszoda (cím: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) tulajdonosa: Hatvan Város 

Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). 
I.2. A Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetője: Hatvani Szolgáltató Intézet (székhely: 3000 Hatvan, 

Temető u. 14/A). 
 
II. A Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitvatartási rendje 



 
II.1. A Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitva tartása a lakosság részére 
 - hétfőtől péntekig 6.00-8.00 óráig és 18.00-20.00 óráig,  
 - szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 6.00-20.00 óráig tart nyitva;  
 - a szauna és a gőzkabin hétfőtől péntekig 6.00-8.00 óráig és 18.00-20.00 óráig,  
 - szombaton 6.00-20.00 óráig, vasárnap és munkaszüneti napokon 8.00-20.00 óráig üzemel. 
II.2. A Markovits Kálmán Városi Uszoda január 1-jén, húsvét hétfőn, május 1-jén, november 1-jén, december 

24-25-én egész nap és december 31-én 12.00 óra után zárva tart. 
II.3. A Markovits Kálmán Városi Uszodában intézményi foglalkozások tanítási napokon 8.00-15.00 óráig tart, 

mely időszak alatt a lakosság részére az uszoda zárva tart.  
II.4. A Markovits Kálmán Városi Uszoda 15.00 és 18.00 óra között a sportegyesületek rendelkezésére áll. 

Elsősorban sorrendjét tekintve a Hatvanban bejegyzett és működő sportegyesületek élveznek előnyt, míg 
a szabad időkeretről az üzemeltető rendelkezik. Az egyesületek számára biztosított időt csak bérlettel 
lehet igénybe venni, ahol a minimális létszám 20 fő. Amennyiben ez a létszám kevesebb, úgy arányos 
pályamegosztás történik. Ez a jogosultság csak a nagy medence használatára terjed ki. 

II.5. A Markovits Kálmán Városi Uszoda hétköznap és szombaton 20.00 és 22.00 óra között egyedi 
megállapodás alapján bérelhető.  

II.6. Az utolsó belépés a Markovits Kálmán Városi Uszodába zárás előtt fél órával lehetséges. 
II.7. Az üzemeltető a Markovits Kálmán Városi Uszoda nyitvatartási rendjét a bejáratnál függeszti ki.” 
 
III. A Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásai és igénybevételük módja 
 
III.1. 
 
Úszójegy ára (hétfőtől-szombatig, 6.00-8.00 óráig, hétfőtől-péntekig 18.00-20.00 
óráig): 

  

Felnőtt 950 ,- Ft/fő 

Felnőtt Hatvan kártyával 650 ,- Ft/fő 

Diák, nyugdíjas 550 ,- Ft/fő 

Diák, nyugdíjas Hatvan kártyával 450 ,- Ft/fő 

Lakossági úszás belépő ára (szombat 8.00 – 20.00, vasárnap 6.00-20.00)   

Felnőtt 1150 ,- Ft/fő 

Felnőtt Hatvan kártyával 850 ,- Ft/fő 

Diák, nyugdíjas 850 ,- Ft/fő 

Diák, nyugdíjas Hatvan kártyával 750 ,- Ft/fő 

Családi jegy ára (szombat 8.00 – 20.00, vasárnap 6.00-20.00, 2 felnőtt+ 2 
gyerek) 

2350 ,- Ft/alkalom 

Kísérőjegy ára (uszoda belépésre jogosít) 210 ,- Ft/alkalom 

Babaúszás jegy ára 1600 ,- Ft/fő/alkalom 

Gyógyúszás jegy ára (szakorvosi javaslat szükséges) 650 ,- Ft/fő/alkalom 

Aquafitness jegy ára 950 ,- Ft/fő/alkalom 

Masszázs: 2150 ,- Ft/fő/25 perc 

 3750 ,-  Ft/fő/55 perc 

Pedikűr 1700 ,- Ft/fő/alkalom 

Úszásoktatás  1250 ,- Ft/fő/alkalom 

Korrekciós úszás 850 ,- Ft/fő/alkalom 

Vízi gyógytorna / egyéni 1500 ,- Ft/fő/alkalom 

Vízi gyógytorna / csoportos 750 ,- Ft/fő/alkalom 

Egy úszópálya bérlése 5000 ,- Ft/60 perc 

Tanmedence bérlése 6500 ,- Ft/60 perc 

Úszóbérlet ára (hétfőtől-szombatig, 6.00-8.00 óráig, hétfőtől-péntekig 18.00-
20.00 óráig): 

  

Felnőtt 8100 ,- Ft/10 alkalom 



Felnőtt Hatvan kártyával 7000 ,- Ft/10 alkalom 

Bérlet ára (hétfőtől-péntekig 6.00-8.00 illetve 18.00-20.00 óráig, szombat, 
vasárnap 6.00 – 20.00) 

  

Felnőtt 10000 ,- Ft/10 alkalom 

Felnőtt Hatvan kártyával 8800 ,- Ft/10 alkalom 

Felnőtt Hatvan kártyával 15000 ,- Ft/hó 

Felnőtt Hatvan kártyával 31000 ,- Ft/50 alkalom 

Felnőtt Hatvan kártyával 58000 ,- Ft/100 alkalom 

Gyógyúszás bérlet ára (hétfőtől-szombatig, 6.00-8.00 óráig, hétfőtől-péntekig 
18.00-20.00 óráig) 

5500 ,- Ft/10 alkalom 

Felnőtt Hatvan kártyával 11000 ,- Ft/hó 

Babaúszás bérlet ára 6000 ,- Ft/5 alkalom 

Aquafitness bérlet ára 3500 ,- Ft/5 alkalom 

Vízi gyógytorna bérlet egyéni 5500 ,- Ft/5 alkalom 

Vízi gyógytorna bérlet csoportos 2500 ,- Ft/5 alkalom 

 
Az árak 27% ÁFA-t tartalmaznak. Az úszójegyek és úszóbérletek a medencehasználaton kívül a szauna 
és a gőzkabin használatára is jogosítanak. A 4 év alatti személyek – koruk hatósági igazolvánnyal történő 
igazolását követően – a Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásait a babaúszás, a gyógyúszás, az 
aquafitness és a masszázs, és úszás oktatás, valamint korrekciós úszás kivételével ingyenesen vehetik 
igénybe. 

III.2. Egyéb szolgáltatás vagy csoportos szolgáltatás igénybevétele esetén külön szerződésben foglaltak az 
irányadók, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága hagy jóvá. 

III.3. A bérlő és üzemeltető a Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásainak rendjéről szóló tájékoztatót a 
bejáratnál függeszti ki. 

III.4. A Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére és veszélyére veheti 
igénybe. 

III.5. A Markovits Kálmán Városi Uszoda szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételek a vásárlók könyvébe 
rögzíthető, mely a pénztárban van elhelyezve. 

 
IV. A Markovits Kálmán Városi Uszoda használatának rendje 
 
IV.1. A Markovits Kálmán Városi Uszoda egész területén tilos a dohányzás. 
IV.2. A Markovits Kálmán Városi Uszoda területén a rendre és tisztaságra ügyelni kell. 
IV.3. A Markovits Kálmán Városi Uszodába az uszodai szolgáltatást igénybe vevők által behozott dolgok az 

értékmegőrző szekrényben ingyenesen elhelyezhetők, egyéb esetben a behozott dolgok meglétéért a 
Markovits Kálmán Városi Uszoda üzemeltetője, valamint alkalmazottai nem vonhatóak felelősségre. A 
Markovits Kálmán Városi Uszoda területén talált gazdátlan tárgyakat egy évig őrzik meg, egyebekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

IV.4. Állatot – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és vakvezető kutyát 
kivéve – a Markovits Kálmán Városi Uszoda területére behozni és bent tartani tilos. 

IV.5. A Markovits Kálmán Városi Uszodát nem látogathatja az, aki 
� lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenved; 
� görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros 

elváltozással járó betegségben szenved; 
� ittas; 
� kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll; 
� 6 év alatti vagy 14 év alatti úszni nem tudó gyermek, szülői felügyelet nélkül. 

IV.6. Úszósapka használata kötelező. 
IV.7. Az uszodatérbe és a zuhanyzóba utcai cipővel belépni tilos. 
IV.8. A medencék igénybe vétele előtt a zuhanyzó használata kötelező. A medencetérbe ételt és italt bevinni 

tilos, ezek elfogyasztása csak az előtérben lehetséges. 
IV.9. A medencékbe oldalról tilos beugrálni. 
IV.10. A Markovits Kálmán Városi Uszoda egész területén történt bármilyen sérülést azonnal jelenteni kell az 

úszómesternek. Elsősegélynyújtás az úszómesteri szobában történik. 
IV.11. Az illemhelyek folyamatosan és díjfizetés nélkül használhatóak a Városi Uszoda szolgáltatásait igénybe 

vevők részéről. 
IV.12. A szauna és a gőzkabin használati rendje: 

a) 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodhat a szaunában és a gőzkabinban; 



 b) a szaunakályhát letakarni tilos; 
 c) a szaunakályha közelébe könnyen gyúlékony anyag elhelyezése tilos; 

d) amennyiben a szaunakályha vagy a gőzturbina rendellenesen működik, erről haladéktalanul 
értesíteni az úszómestert; 

e) rosszullét esetén jelzésre a vészcsengő használható; 
f) a szaunában egyszerre túl sok vizet önteni a forró kőre tilos, mert a felcsapódó vízgőz égési 

sérüléseket okozhat; 
h) csúszásveszély miatt a szaunában és a gőzkabinban óvatosan kell mozogni; 
i) a szaunát és a gőzkabint nem tanácsos se telt, se üres gyomorral használni; 
j) célszerű az ékszereket a szauna- és gőzkabin-használatot megelőzően levenni; 
k) a szauna- és gőzkabin-használat előtt alaposan meg kell tisztálkodni és azt követően 

megszárítkozni; 
l) a szauna és a gőzkabin használata során célszerű óvakodni az izomtevékenységtől; 
m) a szauna és a gőzkabin nyugalmát meg kell őrizni; 
n) a szauna és a gőzkabin elhagyása előtt célszerű felülni; 
o) a szaunázás és a gőzkabin használata után célszerű az izzadtságot lemosni; 
p) a szaunázás és a gőzkabin használata után tanácsos folyadékot fogyasztani. 

 
V. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások 
 
V.1. Az üzemeltető köteles üzemeltetési szabályzatot készíteni, és azt az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szervével jóváhagyatni. 
V.2. A bérlő és üzemeltető köteles üzemnaplót vezetni. 
V.3. Az üzemeltető köteles olyan munkarendről gondoskodni, amelynek keretében a Markovits Kálmán Városi 

Uszoda üzemeltetésében keletkezett hibát, üzemzavart a nyitvatartási időben az uszodai szolgáltatásokat 
igénybe vevők testi épségének és egészségének veszélyeztetése nélkül el lehet hárítani, vagy a hibás 
egységet biztonságosan üzemen kívül lehet helyezni. 

V.4. A Markovits Kálmán Városi Uszodában nyújtott szolgáltatásoknak meg kell felelnie a vonatkozó 
jogszabályok közegészségügyi előírásainak. 

V.5. A Markovits Kálmán Városi Uszoda védőterületét a bérlő és üzemeltető folyamatosan gondozni és 
fenntartani köteles. 

V.6. Az üzemeltető a közegészségügyi vizsgálatokat tűrni, illetve elvégeztetni köteles. 
V.7. Az üzemeltető a Markovits Kálmán Városi Uszoda működésére és használatára vonatkozó 

szabályzatokat a Markovits Kálmán Városi Uszoda területén közzétenni köteles. 
 
Hatvan, 2015. március 1. 

Horváth Richárd polgármester 
Hatvan Város Önkormányzata 

tulajdonos 
 

Határozat száma :  90/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) 
bekezdés a) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában levő hatvani 2602 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. 
sz. alatt található kivett középiskola megnevezésű, 3580 m2 nagyságú ingatlant a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; adóazonosító száma: 15799658-2-41; statisztikai számjele: 
15799658-8412-312-01) vagyonkezelésébe adja, valamint felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az 
erre vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosító okiratot aláírja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a vagyonkezelési szerződést módosító okiratot utólagos jóváhagyásra a képviselő-testület munkatervében 
szereplő soron következő ülésére terjessze elő.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  91/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező dokumentumok szerint 
elfogadja a Hatvan Város Településrendezési eszközei több részterületre vonatkozó módosításának 
véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket (1. melléklet), valamint az eltérő szakhatósági 
vélemények esetén az azok tisztázására összehívott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében (2. melléklet) foglalt 
önkormányzati válaszokat.” 

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



 
(A 91/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  92/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DANOR BT. (Novákné Csomor Judit 3000 Hatvan, Tóth Á. 
u. 15.) kérelmét, miszerint a Sastelek 088/21 hrsz.-ú ingatlanának Kmg/1 építési övezetében nem zavaró 
gazdasági tevékenység lehetőségének megadását kéri, elutasítja. A hatályos HÉSZ a Kmg/1 építési övezetben 
„mezőgazdasági üzemi építmények, valamint mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, 
tároló építmények,” elhelyezhetőségét lehetővé teszi. Egyetlen ingatlannak az átminősítése nem jöhet szóba, 
ekkor a terület egészét kellene átminősíteni gazdasági területbe. Ezt ezen a külterületi helyszínen nem javasolt 
végrehajtani, hiszen célszerű a mezőgazdaság számára fenntartani ezeket a külterületi részeket.” 

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

 
Határozat száma :  93/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lidl Magyarország Kereskedelmi Kft. kérelmét, miszerint a 
2643/4 hrsz-ú ingatlan kapcsán az érintett gazdasági terület kötelező zöldfelületi mértékének csökkentését 
célozza, elutasítja. A kötelező zöldfelületi mérték fenntartása indokolt a túlépítettség és a túlzott burkolt felületek 
kialakulásának elkerülése érdekében.” 

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

 
Határozat száma :  94/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény értelmében hozzájárul a településrendezési eszközök vasútfejlesztéshez kapcsolódó 
módosításának megindításához, melynek célja az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.7. pontjában 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 80. és 100c számú vasútvonal Rákos – 
Hatvan – Miskolc – Nyíregyháza szakasz Hatvan közigazgatási területére eső megvalósíthatóságának 
megteremtése. 

2. A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) bízza meg a tervezési 
feladat elvégzésével bruttó 2.413.000.-Ft összegért. A szükséges pénzügyi forrást a határozat 3. pontja 
szerinti tervezési szerződés alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. biztosítja. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező háromoldalú tervezési 
szerződés aláírására.” 

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

 
(A 94/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  95/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét 308.462 ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 309.030 ezer Ft-ban 
 

állapítja meg.” 
 

H a t á r i d ő  : 2015. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 95/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 



Határozat száma :  96/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének 
módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét 308.393  ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 308.393  ezer Ft-ban 

 
állapítja meg.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 96/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  97/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetési javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 273.633 ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 273.633 ezer Ft-ban 
 

állapítja meg. 
 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. mellékletében 
találhatóak.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 97/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  98/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket 
részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 297.038 ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 297.038 ezer Ft-ban 

 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában ezen 
határozat 1. és 2. mellékletében találhatóak. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszám keretét ezen határozat 3. melléklete 
tartalmazza.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 98/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  99/2015. (II. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi közvetett támogatásait, főösszegét 13.884.783 Ft-ban állapítja meg.” 

 



H a t á r i d ő  : 2015. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 99/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  100/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy 2015. január 1. napi 
hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás Társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal:  
„- II/1. pontja: Hatvan lakosságszáma: 21236, Boldog lakosságszáma: 3027, Csány lakosságszáma: 2232, Heréd 
lakosságszáma: 1963, Kerekharaszt lakosságszáma: 1031, Nagykökényes lakosságszáma: 589, Petőfibánya 
lakosságszáma: 2757, Rózsaszentmárton lakosságszáma: 1985, Zagyvaszántó lakosságszáma: 1960 
-  V/3. pont 3. bekezdése: Hatvan: 21236 szavazat, Boldog 3027 szavazat, Csány 2232 szavazat, Heréd 1963 
szavazat, Kerekharaszt 1031 szavazat, Nagykökényes 589 szavazat, Petőfibánya 2757 szavazat, 
Rózsaszentmárton 1985 szavazat, Zagyvaszántó 1960 szavazat”. 
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 100/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  101/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2014. évi 
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. március 6. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  102/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 2015. évi 
munkatervét jóváhagyja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
  2016. február 1. (a 2015. évi beszámoló elkészítésére) 
F e l e l ő s  : a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 

Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 

Határozat száma :  103/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
3.) 2014. évi beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 6. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  104/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
3.) 2015. évi munkatervét jóváhagyja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
  2016. február 1. (a 2015. évi beszámoló elkészítésére) 
F e l e l ő s  : az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
 
 
 



Határozat száma :  105/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.)  2014. évi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. március 6. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma :  106/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) 2015. évi munkatervét jóváhagyja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
  2016. február 1. (a 2015. évi beszámoló elkészítésére) 
F e l e l ő s  : a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 
Határozat száma :  107/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár u. 6-8.) 2014. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 13. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  108/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. közfoglalkoztatási feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  109/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Balassa Luca, Balassa Zétény, Szendi Áron, Papp Ágnes Verona, 
Csizmadia Panna, Gyökér Alex, Varga Benedek, Nagy-Varga Júlia, Zsák András, Kardos Lehel, Huczka 
Balázs 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 :  110/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében 
meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló 
tárgyalásos eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 390.613.858-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, 
390.613.858-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 



4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  111/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázat keretében „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, a 
Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 11.500.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó 
feladatok elvégzése” elnevezésű, 11.500.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  112/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázat keretében „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 16.000.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű, 16.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  113/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – multifunkcionális 
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázat keretében „Műszaki ellenőri feladatok megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében 
meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 9.200.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
 



2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Műszaki ellenőri feladatok megrendelése” elnevezésű, 
9.200.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  114/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata és az Óbudai 
Egyetem között a 2014-2020. fejlesztési tervekhez kapcsolódó, elméleti és gyakorlati képzést biztosító, államilag 
elismert felsőfokú képzés megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás szövegét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Együttműködési megállapodás 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képviseli: Horváth Richárd polgármester, statisztikai azonosítószám: KSH 1022309), 
 
Óbudai Egyetem 
(1032 Budapest, Bécsi út 96/b., képviseli: Prof. Dr. Fodor János rektor, intézményi azonosítószám: FI 12904) 
 
(a továbbiakban: Együttműködő Partnerek), mint a Hatvani Felsőoktatási Kabinet tagjai kijelentik, hogy: 
 

megyei (térségi) programként, a 2014-2020-as fejlesztési tervekhez kapcsolódva, tevékeny részt vállalnak egy új 
típusú, az elméleti és gyakorlati képzést ötvöző, államilag elismert felsőfokú képesítést nyújtó, Hatvan térségi 
központtal rendelkező, Heves megyei vállalkozásokra, mint gyakorlati képzési helyekre alapozott képzés 
megvalósításában, annak működtetésében és továbbfejlesztésében, melynek célja a kor színvonalának és 
kihívásainak megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező felsőfokú képesítésű szakemberek képzése, akik 
munkába állása az őket alkalmazó vállalkozások, szervezetek, s ezeken keresztül az egész térség fejlődését segítheti 
elő. 

 
A fenti cél megvalósítása érdekében Együttműködő Partnerek a kölcsönös előnyök és a közös cselekvés alapján 
kidolgozzák, illetve megteremtik a hosszú távon fenntartható képzés feltételrendszerét mind oktatási, mind 
oktatásszervezési, mind infrastrukturális szempontból, valamint folyamatosan továbbfejlesztik azt, továbbá 
kezdeményezik azokat a jogszabályi változtatásokat, amelyek ezt a célt szolgálják. 
 
Az Együttműködő Partnerek elsődlegesen a következőkkel járulnak hozzá a fenti cél megvalósításához: 

• az Óbudai Egyetem, mint gesztor intézmény, a szükséges feltételek megléte esetén telephelyet létesít 
Hatvanban. Kidolgozza és regisztráltatja a képzési programokat és oktatókat biztosít annak sikeres 
végrehajtásához; 

• Hatvan Város Önkormányzata biztosítja az elméleti oktatáshoz szükséges ingatlant, és közvetítő szerepet vállal 
az Óbudai Egyetem és a helyi gyakorlati képzést vállaló vállalatok között. 

• Közösen vállalják, hogy összeállítják a térségfejlesztés szempontjából releváns oktatási portfóliót.  
 
Az Együttműködő Partnerek részletes jogait és kötelezettségeit, a program anyagi feltételeinek biztosítását a későbbiek 
során létrejövő együttműködési megállapodások, valamint szerződések fogják tartalmazni. 
 
Együttműködő Partnerek összehangolják tevékenységüket, később kijelölésre kerülő kapcsolattartóik útján rendszeres 
információcserét valósítanak meg, meghatározott időközönként értékelik az elért eredményeket és meghatározzák a 
szükséges intézkedéseket. 
 



Együttműködő Partnerek közösen munkálkodnak a létrehozandó Intézmény jó hírnevének megalapozásában, 
fenntartásában és folyamatos fejlesztésében. 
Jelen megállapodás nem korlátozza az Együttműködő Partnerek azon jogát, hogy hasonló céllal más szervezettel, 
intézménnyel további együttműködési megállapodást kössenek. 
 
Dátum: 2015. február ... 
 
 Horváth Richárd Prof. Dr. Fodor János 
 polgármester rektor 
 Hatvan Város Önkormányzata Óbudai Egyetem 

 
Határozat száma :  115/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert a Global Home 
Technika Kft.-vel (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) kötött referenciaszerződés módosítására, 
miszerint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és a Hatvani Csicsergő 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése során beépítésre került hőszivattyúkat a Global Home Technika Kft. marketing 
tevékenysége során 5 éven keresztül referenciaként használhatja összesen bruttó 12.800.000.- Ft összegért, 
amelyet 1.920.000,- Ft összegben 2015. február 25-ig, 3.200.000,- Ft összegben 2015. március 25-ig, 3.200.000,- 
Ft összegben 2015. április 25-ig és 4.480.000,- Ft összegben 2015. május 25-ig fizet meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. március 20. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  116/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú, 
„Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén” című projekt bővítéséhez kapcsolódóan felhatalmazza a 
polgármestert az érintett településekkel az együttműködési megállapodások kidolgozására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  117/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú, 
„Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén” című projekt bővítéséhez kapcsolódóan az „Engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében, azzal a feltétellel, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére pályázati forrásból kerül sor. 
A beszerzés becsült értéke nettó 50.000.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrást az ajánlatkérő pályázati forrásból kívánja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a 
kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, 50.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. július 31. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  118/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a KEOP-
4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése 
a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító számú pályázat keretében” című pályázathoz szükséges, a megváltozott 
támogatási feltételek miatt szükséges nyilatkozatok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 2. (nyilatkozatok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 



 
Határozat száma :  119/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A Hatvani 
5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító számú pályázat 
keretében” című pályázathoz szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló, az  INCORSO Építész 
és Építő Műhely Kft.-vel (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.) 2014. június 26-án kötött megbízási 
szerződést módosítja az alábbiak tekintetében: képviselő, kapcsolattartó és műszaki ellenőr személye és a 
megbízási díj összegének csökkenése.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 2. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  120/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A Hatvani 
5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító számú pályázat 
keretében” című pályázathoz szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátására irányuló, 
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 2014. július 16-án kötött 
megbízási szerződést módosítja az alábbiak tekintetében: megbízási díj összegének csökkenése, kimutatás a 
részfeladatokról.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 2. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  121/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A Hatvani 
5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító számú pályázat 
keretében” című pályázathoz szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátására irányuló, az ÉSK 
Tervezőiroda Kft.-vel (székhely: Szentendre, Mandula u. 14/A) 2014. július 16-án kötött megbízási szerződést 
módosítja az alábbiak tekintetében: teljesítés helye és határideje, megbízó kapcsolattartója, megbízási díj 
összegének csökkenése.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 2. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  122/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 24.500.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, nettó 24.500.000.-Ft becsült 
értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  123/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a SZOC-FP-15-KOZ kódszámú, a 
„Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” tárgyú pályázati 
felhívásra, amelynek célja, hogy közfoglalkoztatottak bevonásával növénytermesztést folytasson a közétkeztetést 
végző konyha ellátására a 2014. évben elnyert pályázat támogatói döntésében szereplő változatlan tartalommal 



és változatlan támogatási kondíciók mellett. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 2. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  124/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-FP-15-KOZ kódszámú, a ”Közfoglalkoztatással 
egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése 
érdekében együttműködési megállapodást köt a Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.), mint szakmai partnerrel a pályázati célok eredményes megvalósításáért. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  125/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 35.328.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre került. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, 35.328.000.-Ft 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni.  
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Hargitai János, energetikus; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  126/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját megtárgyalta 
és elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  127/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16) 
bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáival bruttó 
19.000.000,-Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt (egységár bruttó 8.547,-
Ft / m2). 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  128/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt.-vel a nagygombosi geszetnyefasor fáinak pótlására és gondozására. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás megkötésére 
azzal, hogy azt utólagos jóváhagyás céljából a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 5. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 



Határozat száma :  129/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon térhez (Hatvan, 3978/60 hrsz.) kapcsolódó 
környezetrendezési, valamint engedélyezési tervek elkészítésével a Kovaterv Kft.-t (székhely: 3041 Héhalom, 
Petőfi S. u. 11.) bízza meg bruttó 1.905.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a  
fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  130/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról 
szóló beszámolót.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  131/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználására 
vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint: 
- Zöldfelületi rendszer bővítés, illetve felújítás 1.400.000,-Ft 
- Lakossági tudatformálás 100.000,-Ft 
- Lakossági Veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal) 1.500.000,-Ft 

Összesen:         3.000.000,-Ft 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a 
Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának módjáról előzetesen, 
külön határozatokban döntsön.” 

 
Határozat száma :  132/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, mint a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani 
köztemető kegyeleti közszolgáltatójának beszámolóját a köztemetők üzemeltetésével összefüggésben felmerült 
bevételeiről és kiadásairól.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 

(A 132/2015. (II. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  133/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 997/2014. (XII. 11.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy a „Kazinczy út 1.” szövegrész helyébe a „Dembinszky út 18.” szövegrész lépjen.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (módosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  134/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva hozott 2014. évi döntéseiről szóló beszámolóját.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  135/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2014. évi döntéseiről szóló beszámolóját.” 

 



H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  136/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a környezetvédelmi tanácsnok 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót.” 

 
Határozat száma :  137/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2014-ben átruházott 
hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 

 
Határozat száma :  138/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2014. 
évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  139/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
2014-ben átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. február 27. 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 
Határozat száma :  140/2015. (II. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott 2014. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót elfogadja.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


