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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet 58. §-a a következő (11)-(14) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) A nyertes pályázó a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázattal megszerzett 
lakást a szerződéskötést követő 5 éven belül felújítja és ennek megtörténtét az önkormányzat lakásügyi szervének 
30 napon belül írásban bejelenti. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
önkormányzat lakásügyi szerve a felújítás megtörténtének tényét a helyszínen ellenőrizze, ennek érdekében a 
lakásügyi szerv képviselőjét az ingatlanba beengedi.   

(12) A pályázó a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárolt lakásban  kizárólag 
saját maga és  

a) házastársa,  
b) élettársa, 
c) egyeneságbeli rokona,  
d) örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke, vagy 
e) testvére lakhatását fogja biztosítani.  
(13) A pályázó a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárolt lakás funkcióját, 

rendeltetését a szerződéskötést követő 5 éven belül nem változtatja meg. 
(14) A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a (11)-(13) bekezdésben foglalt 

kötelezettségvállalások biztosítására eladó önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba 5 évi határozott 
időtartamra elővásárlási és visszavásárlási jog kerüljön bejegyzésre.” 

 
2. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba, és 2016. május 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2016. április 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.  (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) 15/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények, valamint az önkormányzat által 
fenntartott óvodák vonatkozásában a 15. § rendelkezései nem alkalmazhatóak. 

(2) A Kelbelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetén az 5. melléklet tartalmazza 
a bérbe adható helyiségeket és a bérleti díjak mértékét. Az önkormányzat alapításával vagy fenntartásával 
működő intézmények esetén a 6. melléklet tartalmazza az ingatlanokat és a bérleti díj mértékét. Az 5. és 6. 
mellékletben nem szereplő ingatlanok hasznosításáról és az ezzel kapcsolatos szerződés tartalmáról a 
polgármester dönt. A szerződések megkötésére a polgármester jogosult.” 

 
2. § A R. 1/A. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2016. május 2-án lép hatályba és 2016. május 3-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 5. mellékletének 4. pontja. 
 

Hatvan, 2016. április 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 
1. melléklet a 12/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 

„1/A. melléklet a 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

Hatvan város korlátozottan forgalomképes vagyona 

Terület Könyv 
szerinti érték  Becsült érték  Sor-

szám 
Helyrajzi 

szám Ingatlan megnevezése 

ha m 2 ezer forint 

Közművek  

1. 019 Földterület (ivóvíz tározó)  3 462 138 138 

2. 0223/10 földterület (Vízműkút)  1 689 68 68 

3. 0223/2 földterület (Vízműkút)  1 342 54 54 

4. 0223/6 földterület (Vízműkút)  1 001 40 40 

5. 0223/7 földterület (Vízműkút)  565 23 23 

6. 0223/9 földterület (Vízműkút)  7 626 305 305 

7. 0238/1 földterület (Vízműkút)  412 16 16 

8. 0238/2 földterület (Vízműkút)  8 441 338 338 

9. 0238/3 földterület (Vízműkút)  408 16 16 

10. 0238/5 földterület (Vízműkút)  1 753 70 70 

11. 0242 Földterület (vízmű gépházak) 1 121 405 405 

12. 424 Szennyvíztisztító  2 720 464 506 

13. 394 Szennyvízátemelő  549 772 20 

14. 759/6 Szennyvízátemelő  344 619 619 

15. 893/57 Szennyvízátemelő  182 3 511 4 071 

16. 5042/2 Szivattyúház  78 21 664 13 084 

17. 5332 Szennyvíztisztító 1 8 515 4 521 500 37 030 

18. 5357 Csatorna  962 1 348 1 216 

19. 0259/29 Csatorna  3 301 1 045 1 045 

20. 0272/2 Csatorna (záportározó)  8 894 30 419 25 687 

21. 0282/7 Vízmű   407 1 1 

22. 0282/8 Vízmű   307 1 1 

23. 0282/11 Vízmű   294 1 1 

24. 0314/2 Vízmű   1 069 1 1 

Közművek összesen 7 4442 4 582 819 84 755 

Önkormányzati költségvetési szervek használatában l évő ingatlanvagyon  

1. 3253 Kórház u. 3.  1 503 752 1 954 

2. 3978/41 Hajós A. u. 5.  2 648 13 261 35 532 

3. 436 Zagyvaszántó, Rákóczi u. 1.  5 326 11 010 8 145 

4. 318 Mészáros L. u. 51.  1 802 33 638 39 981 

5. 2003 Bajcsy Zs. u. 13.  882 8 122 12 265 

6. 2213 Jókai u. 9.  1 817 17 070 29 428 

7. 2599 Bajcsy-Zs. u. 10.  3 139 102 823 65 977 

8. 2760/2 Balassi B. u. 44.  4 193 40 987 86 760 

9. 3209 Vörösmarty tér 1.  1 947 25 579 40 367 

10. 3978/21 Hajós A. u. 43.  5 110 56 990 81 407 

11. 4571 Gódor K. u. 13.  3 609 34 137 73 489 



12. 2601/1 Bajcsy-Zs. u. 8. 1 2 055 137 753 447 593 

13. 2625 Rákóczi u. 4.  4 688 66 470 90 000 

14. 3978/57 Szabadság u. 13.  9 426 212 816 368 695 

15. 5109/2 Géza fejedelem 2. 1 496 136 470 388 567 

16. 2993 Kossuth tér 1.  4 623 77 217 318 697 

17. 4524/1 Ratkó u. 10.  8 601 60 101 176 006 

18. 2605/4 Bajcsy-Zs. u. 6.  3 915 106 056 335 443 

19. 2869 Balassi B. u. 17. 1 216 419 560 280 733 

20. 2755 Balassi B. u. 36.  1 350 11 721 22 769 

21. 5324/2 Vécsey u. 2.  9 577 154 314 752 047 

22. 2028 Mohács u. 3.  909 9 086 20 499 

23. 3978/20 Hajós A. u. 1.  2 882 53 202 149 523 

24. 2001 Bajcsy-Zs. u. 11.  815 15 160 17 611 

25. 2605/2 Bajcsy-Zs. u. 4/a.  1 877 15 957 51 265 

26. 2690 Bástya u. 12.  1 461 35 291 42 141 

27. 3128 Árpád u. 2.  381 54 936 12 000 

28. 5083 Hatvanas u. 2.  1 012 5 457 29 361 

29. 2995 Kossuth tér 2. 1 296 215 908 483 519 

30. 2720 Balassi B. u. 14.  2601 59414 148410 

31. 893/2 Szepes B. u. 2.  1022 21680 21680 

32. 1661/18 Strandfürdő 5 9 281 233 463 10 390 

33. 0299/4 Strandfürdő kutak  1 097 2600 2600 

34. 3978/58 Markovits Kálmán Városi Uszoda  5 645 404985 333205 

35. 4184/6 Temető u. 14/a  995 16621 11500 

36. 0364 Új-hatvani temető 2 725 2562 200 

37. 4184/5 Temető  4 094 12 282 12 282 

38. 4185 Temető 8 334 88 344 283 503 

39. 3046/1 Piac  2 455 13993 63576 

40. 10312 Vásártér (Csányi út)  3 778 2751 240 

41. 10313 Vásártér (Csányi út)  3 582 3110 389 

42. 10314 Vásártér (Csányi út) 3 2 772 40832 17627 

43. 9272 Vásártér (Csányi út)  1 004 800 77 

44. 9273 Vásártér (Csányi út)  948 760 3922 

45. 4250/1 Vásártér (Csányi út)  3 479 3729 15146 

46. 9271/2 Vásártér (Csányi út)  6 002 7308 24229 

Költségv. szervek használatában lévő  ingatlanvagyon 
összesen: 35 6 370 3 047 078 5 410 750 

Műemlékek  

1. 0531/2 Nagygombosi major 5 3 852 11 750 119 208 

2. 5227/2 Műemlék emlékmű  18 18 126 

3. 5231/2 Hatvany L. Közérdekű Muzeális Gy.  1 231 4 938 88 561 

Műemlékek összesen: 5 1 689 276 301 524 880 

Erdők 

1. 0422/4 Erdő  4782 0 21 



2. 0534/8 Erdő 1 7478 10 722 

3. 0536/6 Erdő  1150 1 35 

 Erdők összesen: 2 3410 11 778 

Üzletrészek 

Megnevezés 
Nyilvántar-
tott érték 

(ezer forint) 

Tulajdoni 
hányad 

(%) 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 400 100 

Hatvan TISZK Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft. 

500 28,5 

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 147 750 100 

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 4 000 100 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

3 000 100 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. 

3 500 100 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

13 000 52 

Hatvani Közétkeztetési Kft. 5 000 100,0 

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 3 000 100,0 

Hatvani Szociális Szövetkezet 10  

Összesen:  180 160  
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
 

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

1. Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési 
szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és 
kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 

 
2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 

 
2. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának 

 bevételi főösszegét: 8.021.468  eFt-ban állapítja meg 
  ebből finanszírozási műveletek bevétele: 
  - pénzforgalom nélküli bevétele  510.350 eFt 
 kiadási főösszegét: 6.865.286 eFt-ban állapítja meg 
 ebből finanszírozási műveletek kiadása:    85.568 eFt 

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti. 
(2) A bevétel fő összetevői: 
a) Intézményi működési bevételek 458.198 eFt 
b) Helyi adóbevételek 3.123.079 eFt 
c) Átengedett központi adók 54.959 eFt 
d) Bírságok, pótlékok 4.252 eFt 
e) Állami támogatás 811.661 eFt 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 75.267eFt 
g)Támogatásértékű bevételek: 
ga) működési célú támogatásértékű bevételek 363.874 eFt 



gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2.311.285 eFt 
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
ha) működésre átvett 2.076 eFt 
hb) felhalmozásra átvett  7.826 eFt 
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 278.037 eFt 
j) 2014. évi pénzmaradvány 510.350 eFt 
(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai 3.965.732 eFt 
Ebből: 
aa) Személyi jellegű kifizetés 1331.663 eFt 
ab) Munkaadókat terhelő járulékok  343.358  eFt 
ac) Dologi kiadás  1.799.794  eFt 
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások 295.957 eFt 
ae) Működésre átadott pénzeszközök 139.010  eFt 
af) Ellátottak juttatásai 55.950  eFt 
b) Felhalmozási, felújítási kiadás 2.813.986  eFt 
ba) Felhalmozási kiadások 
– Beruházások 854.577  eFt 
– Felújítások 1.753.581  eFt 
– Felhalmozásra átadott 120.436 eFt 
– Felhalmozásra kölcsönök 25.775 eFt 
bb) Intézményi 
– Beruházások 54.178eFt 
– felújítások 5.439 eFt 
c) Hitel törlesztés 85.568 eFt 
Az önkormányzat 2015. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási 

kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.  
(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat és intézmények maradványát 1.156.023 eFt-ban hagyja jóvá. A maradvány 

intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 24.395.743 eFt főösszeggel hagyja 

jóvá. 
(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 4.540 eFt.  
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti. 
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza. 
(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, 

évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. 
(11) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 12. melléklet tartalmazza. 
(12) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 

bontásban a 13. melléklet tartalmazza. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

3. § (1) Ez a rendelet 2016. április 30-án lép hatályba. 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell. 

 
Hatvan, 2016. április 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 13/2016. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(3) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon 
kell a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályához (továbbiakban: Igazgatási Osztály) 
benyújtani. A kérelmet az Igazgatási Osztály készítő elő döntésre a jegyzőnek. Az engedélyezési eljárás során az 
Igazgatási Osztály beszerzi – a kérelem tárgyának megfelelően – a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Műszaki- Koordinációs és Beruházási Osztálya, a főépítész, a főkertész, illetve önkormányzati rendezvények 
esetén a rendező javaslatát, szakvéleményét. 

 
2. § A R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2016. május 2-án lép hatályba, és 2016. május 3-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 10. melléklete. 

 
Hatvan, 2016. április 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 

 
1. melléklet a 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Használati díjak 

 
Használat megnevezése KÖRZETEK 

       I.             II.              III.              IV.    
Mértékegység 

1) Árusító és egyéb fülke: 
- idény jellegű árusítás 

- ideiglenes jellegű építmény 

 
1100 
500 

 
900 
360 

 
700 
300 

 
650 
250 

 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 

2) Alkalmi árusítás 700 600 500 400 Ft/nap/ m2 

3) Vendéglátó-ipari előkert 700 600 500 300 Ft/m2/hó 

4) Javító-szolgáltató tevékenység 300 250 200 150 Ft/m2/hó 

5) Építési munkával kapcsolatos: 
- építési anyag tárolás és 

- állványozás 

 
500 
300 

 
400 
200 

 
300 
150 

 
200 
100 

 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 

6) Közterület-bontással járó munkálatok 
esetén 

 
200 

 
160 

 
100 

 
60 

 
Ft/m2/nap 

7) Üzemképtelen jármű 2000 1500 1100 700 Ft/m2/hó 

8) Tehergépkocsi + autóbusz 
(3500 kg össztömeg alatti) 

 
- 

 
1500 

 
1100 

 
700 

 
Ft/m2/hó 

9) Hirdető-berendezés  
(hasznos felület) 

 
2500 

 
2000 

 
1500 

 
1000 

 
Ft/m2/hó 

10) Mozgó árusítás  e g y s é g e s e n    11.000,- Ft/ hó /db 

11) Mozgóbolt   e g y s é g e s e n    180.000,- Ft/ év /db 

12) TAXI – bérkocsi, gépkocsinként e g y s é g e s e n    1.100,- Ft/ hó /gk 

13) Kiállítás e g y s é g e s e n    160,- Ft / m2 /hét 

14) Reklámcélú bemutató 30 25 20 15 Ft / m2 /nap 

15) Mutatványos és cirkuszi tevékenység: 
                                              évi 

havi 
napi 

tárolás 

 
 
- 
- 

75 
- 

 
 
- 
- 

70 
50 

 
 
- 
- 

50 
35 

 
 
- 
- 

45 
20 

 
 

Ft/m2/év 
Ft/m2/hó 

Ft/m2/nap 
Ft/m2/hó 

16) Közhasználatra még át nem adott 
közterület ideiglenes hasznosítása 

 
e g y s é g e s e n    

 
16,- Ft/m2/hó 

17) Népkerti rendezvény díja 0 - 500 m2-ig terjedő használat esetén           20.000 Ft/nap 
501 – 1000 m2- ig terjedő használat esetén:   40.000 Ft/nap    
1000 – 5000 m2-ig terjedő használat esetén: 200.000 Ft/nap 

5001 – a teljes területre terjedő használat esetén: 500.000 Ft/nap 



18) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat 
(portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető 

(előtető), ernyőszerkezet, hirdető-
berendezés (fényreklám), cég- és címtábla 

2000 1500 1100 700 Ft/m2/hó 

19) Légtérben kifüggeszthető transzparens 150 100 75 50 Ft/m2/nap 
 

20) Népkerten kívüli egyéb rendezvény díja 
30.000 25.000 20.000 15.000 Ft/nap 

21) Rendezvényhez, mutatványos és 
cirkuszi tevékenységhez kapcsolódó hirdető-

beredezések 

egységesen 100 Ft/m2/nap 

22) Cég-, termékbemutató 
1.000 800 700 600 Ft/m2/nap 

23) Árusító-, bankautomaták üzemeltetése 
egységesen 700 Ft/m2/hó 

 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  278/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 28-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. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2015. évi működéséről 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület között létrejövő 

megállapodásról 
3. Előterjesztés a Hatvani 5. Számú Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról 
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának 
megszűnéséről és az alapító okirat módosításáról 

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött megállapodás 
módosításáról 

7. Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
8. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 

9. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 

10. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

12. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséről 
13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/2/A/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 

Erzsébet tér 3. fsz. 1. sz. alatt található lakás elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről 
14. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről 

szóló pályázatok kiírásáról 
15. Előterjesztés Hatvan város forgalmi rend felülvizsgálatának elfogadásáról 
16. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának benyújtásáról 
17. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
18. Előterjesztés a Maassluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület támogatásáról 
19. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási 

szerződés módosításáról 
20. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. 

évi zárszámadásáról. Beszámoló a társulás 2015. évi gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről 
21. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról 
22. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadásáról. Beszámoló a társulás 2015. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

23. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-23. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

24. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

25. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2015. évi tevékenységéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester 

26. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi adóztatási tevékenységéről 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 



27. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

28. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési jelentéséről 
29. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
30. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
31. Előterjesztés a „Nagyméretű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 
32. Előterjesztés a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a hatvani óvodákban” tárgyú pályázathoz 

kapcsolódó döntésekről 
33. Előterjesztés a Járási Szintű Esélyteremtő Programterv elfogadásáról 
34. Előterjesztés a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. cégcsoport átszervezésének támogatásáról 
35. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról 
36. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/2/A/3 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról 
37. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületegyüttes bérlői részére megállapított bérleti 

díj időbeli hatályának módosításáról 
38. Előterjesztés tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésekről 
39. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
40. Előterjesztés Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosításával kapcsolatos döntésekről 
41. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámolóról 
Előterjeszt ő, előadó a 27-41. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

42. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  279/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 583. (IX. 3.), 891., 893. (XII. 17.) 2015. évi; és a 10. (I. 14.), 
38., 46., 59. (I. 28.), 90., 91. (II. 11.), 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 
122., 123., 124., 139., 140., 141., 143., 145., 148., 150., 151., 152., 157. (II. 25.), 168., 169., 170., 171., 172., 173., 
174. (III. 8.), 177., 178., 180., 181., 182., 183. (III. 21.), 186., 187., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 
197., 199., 200., 201., 202., 203., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 
234., 235., 236., 237., 238. (III. 31.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  280/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2015. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  281/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
részére nyújtott 2015. évi önkormányzati támogatás tárgyévben fel nem használt részének a 2016. évi 
felhasználását.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. május 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  282/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó 
időszakra együttműködési megállapodást köt  – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 
Szőlőhegyért Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), melynek  keretében 500.000,- Ft, azaz 
Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 
 A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Együttm űködési megállapodás 
 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-
8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-
49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről az 

Hatvani Sz őlőhegyért Civil Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.); Heves Megyei Bíróság 
végzésének száma: Pk.60.073/2008/4. adószáma: 18591930-1-10; bankszámlaszáma: Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezet 62100119-11029771; képviseli: Püspöki István elnök ; továbbiakban: Egyesület) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy egymás munkáját kölcsönösen segítsék. 

 
1) Az Egyesület vállalja, hogy Hatvan város belterületétől északra elterülő zártkertes övezet (természetes határai: 

a Hegyalja út, Peresi utca, M3-as autópályára felvezető elkerülő út, az M3-as autópálya és a Balassi Bálint út) 
mintegy hatszáz darab kiskertje vagyontárgyainak, növényzetének és termesztett haszonnövényeinek 
megóvása érdekében lakossági járőrözést tart napi rendszerességgel. 

 
2) Az Egyesület az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt félévi rendszerességgel tájékoztatja az 1) 

pontban leírt tevékenység megvalósulásáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáját. A 
tájékoztatás írásban történik, amely tartalmazza a tevékenységet bizonyító dokumentumok másolatát (őrzési 
jelentések, jegyzőkönyv, fotók stb.) A szerződés időbeli hatályának lejártával az 1) pontban leírt tevékenységek 
megvalósításáról beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január hónapban 
megtartott ülésén. 

 
3) Az Egyesület az Önkormányzat által nyújtott, 6) pontban meghatározott összeg felhasználásáról a Hatvani 

Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája felé a tárgyévet követő január hó 31. napjáig elszámol. A 
beszámolóhoz csatolja az egyesület tevékenységének ellátásához kapcsolódó kiadások számlamásolatait, 
összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról és a tevékenységet igazoló dokumentumokat (őrzési 
jelentés, tabellák, fotók, esetlegesen meghívók, plakátok, jegyzőkönyv). 

 
4)  Amennyiben az 1) pontban leírt tevékenységéhez kapcsolódóan a kapott támogatást a 3) pontban 

meghatározott beszámoló elkészítéséig felhasználni nem tudta, köteles azt az Önkormányzat számára 
visszautalni a 3) pontban meghatározott beszámoló beadási határidejét követő 5 munkanapon belül, amelynek 
elmulasztása esetén felhatalmazza az Önkormányzatot bankszámlája terhére a fel nem használt támogatási 
összeg azonnali beszedési megbízás útján való beszedésre. 

 
5)  Az Önkormányzat az 1) pontban leírt tevékenység ellátásához az egyesület részére 2016. évi költségvetéséből 

500.000,- Ft – Ötszázezer forint – pénzbeli támogatást nyújt. 
 
6)  A felek jelen megállapodást határozott időre kötik, amely időtartama 2016. május 1.   napjától 2016. 

december 31. napjáig terjed. 
 
7)  A megállapodás közös megegyezéssel – a megállapodás céljának sérelme nélkül – írásban módosítható. A 

szerződés közös megegyezéssel megszüntethető, továbbá 3 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett 
indoklás nélkül felmondható.  

 
8)  Azonnali hatályú felmondásra súlyos kötelezettségszegés esetén bármely fél jogosult. Súlyos 

kötelezettségszegésnek az minősül, 
 - ha az Egyesület az 1.) pontban vállalt feladatát nem látja el (ez a féléves tájékoztató alkalmával kerülhet 
megállapításra, amennyiben a járőrözések száma a vállalt rendszerességhez képest 85 százalék alá 
csökken),  
- a támogatás összegét nem a megállapodás 1.) pontjában megjelölt célra fordítja, 
- az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, 
- az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy a Gazdálkodási 
Iroda munkatársai a csatolt dokumentumokat nem fogadják el, 
- továbbá ha az Önkormányzat az 5) pontban leírt összeget 2016. május 31-ig nem utalja át. 

 
9)  Jelen megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, esetlegesen felmerülő 

problémákat, továbbá a jogvitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek 
sikertelensége esetén kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függően az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 



10) Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Egyesület nyilvántartásba vételét elrendelő 
végzés másolata és az elnök aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája. 

 
Hatvan, 2016. április 28. 
 

_____________________________ ____________________________ 
Az Önkormányzat képviseletében Az Egyesület képviseletében 

Horváth Richárd Püspöki István 
polgármester elnök 

 
Határozat száma :  283/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Ginczli Lajosné beadott pályázati 
anyagát és kinevezését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  284/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-
ára tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  285/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 20.889 eFt eszköz-forrás egyező 
végösszegével elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  286/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 16.688 eFt mérleg szerinti eredményét 
elfogadja, és akként határoz, hogy a 2015. évi mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  287/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság könyvvizsgálójával megkötött megbízási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését 2016. április 29. napjával jóváhagyja és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 155. § (3) bekezdésére tekintettel új könyvvizsgálót nem választ. 
A könyvvizsgálói szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat jelen határozat mellékletét képezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 



Megállapodás 
megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 
amely létrejött egyrészről:  
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- cg.száma: 10-09-034259 
- adószáma: 24728322-2-10. 
- képviseli: Széll-Fehér Martina ügyvezető 
- (a továbbiakban „Önkormányzat, megbízó”) 

 
másrészről:  
GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felel ősségű Társaság 
 

- cg.száma: 16-09-015907 
- adószáma: 24990321-2-16 
- székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.  
- képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető 
- (a továbbiakban: „Könyvvizsgáló, megbízott”) 

 
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással megbízási szerződést kötöttek 2017. május 31. napjáig tartó határozott 

időre a Társaság könyvvizsgálatára, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített 
éves beszámolójának könyvvizsgálatára és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátására, valamint egyéb 
könyvvizsgálói szakértelmet igénylő tanácsadásra. 

 
2. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló megbízási szerződést közös megegyezéssel 2016. április 29. 

napjával megszüntetik. 
 
3. Felek kölcsönösen nyilatkozzák, hogy egymással 2016. április 29. napjával számolnak el akként, hogy megbízott 

ezen időpontig köteles a megbízási szerződésben meghatározott szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, és megbízási 
díjra is ezen időpontig jogosult. 

 
4. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás tartalmát bizalmasan kezelik, azt harmadik személyek tudomására 

nem hozhatják. 
 
5. Megbízó jelen okirat aláírásával egyidejűleg tájékoztatja megbízottat, hogy jelen megbízási szerződést megszüntető 

okiratot előzetes jóváhagyás érdekében előterjeszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete részére. 
 
6. Felek kölcsönösen nyilatkozzák, hogy egymás között semminemű vitás kérdésük nincs. 
 
7. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
Felek a jelen okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2016. április 29. 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
képv: Széll-Fehér Martina ügyvezető 

megbízó 

GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felel ősségű 
Társaság 

képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető 
Megbízott 

 
 



Határozat száma :  288/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt 
módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot 
módosító okirat aláírására, valamint a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges 
egyéb okiratokat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum  

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító okiratot módosító okirat 

 
Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján korlátolt felelősségű társaságot 
hozott létre, mely okiratot 2016. április 29. napjával az alábbiak szerint módosít:  
 
Az Alapító törli az alapító okirat 18. Könyvvizsgálóra vonatkozó részt. 
 
Az alapító okirat 19. pontja 18. pontra, 20. pontja 19. pontra, 21. pontja 20. pontra módosul. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okirat rendelkezéseit Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 288/2016. (IV. 
28.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. 
 
Jelen okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával mindenben egyezőt sajátkezűleg, 
jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2016. április 28. 

Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

Alapító 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem:  
Hatvan, 2016. április 28. 
 

Határozat száma :  289/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  290/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és 
kiegészítő mellékletét 4.112.631 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 



Határozat száma :  291/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2015. évi -6.632 eFt 
mérleg szerinti eredményét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  292/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a 
értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  293/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel 2014. október 30. napján megkötött, a hatvani 5331/39 hrsz. alatt felvett, 7753 m2 területű kivett, 
ipartelep megnevezésű ingatlanra tervezett beruházással kapcsolatos megállapodást a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése alapján a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal közös 
megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás szövegének aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN  

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.  
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - KSH törzsszám: 23467323-7490-572-10 
 - adószám: 23467323-2-10 
 - képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető 
 - mint földtulajdonos  
    ( továbbiakban, Beruházó Kft ) 
másrészről: 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9. 
 - nyilvántartási száma: 1388 
 - képviseli: Antalóczy Péter elnök 
 - mint ráépítő 
 
valamint:  
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma: 729392 
 - adószáma: 15380250-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint ráépítő  
         (továbbiakban, önkormányzat) 
 



között az alábbi feltételek mellett: 
 
Felek egyezően adják elő, hogy egymással megállapodást kötöttek 2014. október 30. napján a hatvani 5331/21 hrsz.-ú 
ingatlanon tervezett ún. Sportcsarnok beruházása tárgyában, mely megállapodást közös megegyezéssel jelen okirat 
keretében módosítanak, és egységes szerkezetbe foglalnak az alábbiak szerint:  
 
1./ Felek megállapítják, hogy földtulajdonos kizárólagos tulajdonában áll a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala 
Ingatlan-nyilvántartásban a hatvani 5331/39 hrsz. alatt felvett, 7753 m2 területű kivett, ipartelep megnevezésű 
ingatlan.  
  
2./ Földtulajdonos jelen okirat aláírásával egyidejűleg kifejezetten engedélyt ad arra, hogy az okirat 1./ pontjában 
meghatározott ingatlanra a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület, valamint az Önkormányzat, mint 
ráépítők által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület által megrendelt és rendelkezésre álló előzetes építési 
tervdokumentáció szerint az ingatlan nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartásba vetendő ingatlant 
(sportcsarnok) építsenek, mely ráépítők közös tulajdonában kerül vagyoni hozzájárulásuk arányában. 
 
3./ Földtulajdonos az 1./ pontban meghatározott ingatlanát az előbbiekben megjelölt önálló felépítmény (sportcsarnok) 
céljára külön szerződés keretében meghatározott bérleti díjért ráépítők használatába adja, ráépítők pedig használatba 
veszik megtekintett és ismert állapotban, úgy ahogy az a mai napon van, a létesítendő önálló ingatlan fennállásának 
időpontjáig. 
 
Földtulajdonos biztosítja, hogy ráépítők az ingatlanra bejárjanak, és azt a rendeltetésszerű használat keretei között az 
építkezés teljes időtartamára, valamint a 2./ pontban foglalt építmény fennállásának időtartama alatt az ingatlant 
használják. 
 
4./ Földtulajdonos a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlan tulajdoni lapon szereplő szolgalmi jogokon 
túlmenő teher-, per-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, de nem szavatol a telek térmértékéért.  
 
A 2016. április 13. napján lekért nem hiteles tulajdoni lap másolat jelen okirat mellékletét képezi (megrendelés száma: 
30005/7339/2016). 
 
5./ Ráépítők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott birtokba vett ingatlant 
rendeltetésének megfelelően fogják használni, azon a hatósági előírások maradéktalan betartása mellett a jogerős építési 
engedély alapját képező műszaki tervdokumentáció szerinti sportcsarnokot felépítik. 
 
6./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 110/2014. (II. 13.) sz., valamint a 877/2014. (XI. 27.) sz., továbbá 
a 401/2015. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozataival döntött arról, hogy a 107/2011. (VI. 3.) sz. Kormányrendelet 
rendelkezései alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sport fejlesztési programja megvalósításához, a 
sport fejlesztési program elfogadása esetén a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére mindösszesen: 
394.177.729,-Ft összegű támogatást biztosít önerő jogcímén. 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. augusztus 12. napján kelt határozata alapján a sportcsarnok megépítéséhez 
369.472.291,-Ft összegű önerőt szükséges biztosítani, mely Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe 
betervezésre került. 
 
7./ Felek – figyelemmel a jelen okirat 6./ pontjában meghatározottakra – megállapodnak abban, hogy a létesítendő 
önálló ingatlan, mint felépítmény közös tulajdona-vagyoni hozzájárulásuk arányában- a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesületet, valamint Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. Felek kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy az építmény üzemeltetéséről annak létrejöttét követően külön megállapodásban rendelkeznek. 
 
A Hatvani Kézilabda és Sport Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a felépítmény pályázatban előírt fenntartási 
időszakának lejártát követő 30 napon belül a felépítményben levő tulajdoni illetőségét ingyenesen az önkormányzat 
tulajdonába bocsátja.  
 
A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület jelen okirat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy 
az építmény használatbavételét követően az önkormányzat részére a fenti ingyenes tulajdonba bocsátásig elidegenítési-
és terhelési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba, és az ehhez a szükséges jognyilatkozatokat megteszi. 
 
8./ A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület törvényes képviselője jelen okirat keretében kötelezettséget vállal 
arra, hogy az egyesületet a vonatkozó jogszabályok szerint működteti, a jogviszony teljes időtartama alatt 
együttműködik a jelen megállapodást aláíró felekkel, továbbá betartja a mindenkor hatályos társasági adóra vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit annak érdekében, hogy jelen megállapodás célja jogszerűen megvalósulhasson. 
 



Az Egyesület vállalja továbbá, hogy az építmény fenntartási időszakát követően tulajdonjog átruházása során jogait 
jóhiszeműen gyakorolja, és megtesz minden jognyilatkozatot az önkormányzat tulajdonjogának ingatlan nyilvántartásba 
történő bejegyzése, és a Magyar Állam jelzálogjogának törlése érdekében. 
 
9./ Ráépítők már jelen okirat aláírásával egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a tulajdonukba kerülő 
felépítmény vonatkozásában a Magyar Állam, mint jogosult javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan 
nyilvántartásba 15 éves határozott időtartamra a beruházás megvalósulásához igénybe vett adókedvezmény mértékéig, 
figyelemmel a 1996. évi LXXXI. törvény és a 107/2011 (VI. 30.) sz. Kormány rendelet rendelkezései szerint. 
 
10./ Hatvan Város Önkormányzata köteles a használatbavételi engedély kiadását és jogerőre emelkedését követő 90 
napon belül kérni a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartási Csoportjától az önálló ingatlan, 
mint felépítmény önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételét, és tulajdonjogának bejegyzését. 
 
Földtulajdonos engedélyt ad arra, hogy a földhasználati jog a jelen okiratban meghatározott feltételek szerint a 
felépítmény tulajdonosa javára bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
11./ Szerződő felek képviselői állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. Szerződő felek 
között vitás kérdés nincs. 
 
12./ Földtulajdonos az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jog személyiségű gazdasági társaság.  
 
Képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt társaság nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya 
alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga kizárólagos és önálló. 
 
A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodája 
által bejegyzett jogi személyiségű egyesület. Az egyesület képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt egyesület 
nem áll végleszámolási, illetőleg felszámolási eljárás hatálya alatt, az egyesület törvényes képviseletére kizárólagosan 
és önállóan jogosult. Az egyesület elnöke csatolja a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló kivonatot. 
 
Szerződő felek között vitás kérdés nincs.  Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem 
kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő netáni jogvitáikat egymás 
között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 
 
13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
14./ Jelen okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 293/2016. (IV. 28.) sz. képviselő-testületi 
határozatával, míg a Hatvani Kézilabda  és  Szabadidő  Sportegyesület …………….sz. közgyűlési határozatával 
jóváhagyta. A jelen okirat érvényességi feltétele a megjelölt két testületi határozat megléte. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2016. ….. hó ….. nap 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
képv: Nagy Ferenc ügyvezető 

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület  
képv: Antalóczy Péter elnök  

 
Hatvan Város Önkormányzata 

képv: Horváth Richárd polgármester 
 
 

Határozat száma :  294/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-vel (cg.: 10-09-032167, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képv.: Nagy Ferenc 
ügyvezető)  Hatvanban, 2014. február 28. napján megkötött, az ún. Szúnyog szigeten lévő önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
(A 294/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  295/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  296/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 83 429 eFt eszköz-forrás 
egyező végösszegével elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  297/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság 20 476 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és akként határoz, hogy a 2015. évi mérleg szerinti 
eredményt az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  298/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  299/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 6.204 eFt 
eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  300/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 310 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és akként határoz, hogy a 2015. évi mérleg 
szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



Határozat száma :  301/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa közös megegyezéssel módosítja a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötött, az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 301/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  302/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  4604/18/A/10 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. III/11. sz. alatt található, 50 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére irányuló 226/2016. (III. 31.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Földesi József (lakcíme: 3000 Hatvan, Móra Ferenc u. 50.) 
részére bruttó 3.250.000,- Ft, azaz Hárommillió-kettőszázötvenezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. július 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  303/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  4604/18/A/14 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/15. sz. alatt található, 52 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére irányuló 227/2016. (III. 31.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Buron Krisztián Zsolt (lakcíme: 3000 Hatvan, Gódor K. u. 
21. 4/2.) részére bruttó 2.810.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszáztízezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. július 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  304/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  4604/18/A/15 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/16. sz. alatt található, 52 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére irányuló 228/2016. (III. 31.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Balázsné Lovasi Emese (lakcím: 3000 Hatvan, Bartók Béla 
u. 1.) részére bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. július 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  305/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3978/55/A/31 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Pázsit  u. 11. I/11. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére irányuló 230/2016. (III. 31.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Molnár Zsolt és Molnár Zsoltné (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Széchenyi út 34. fsz. 2.) részére bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2016. július 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  306/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  3018/2/A/1 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz.1. sz. alatt található, 37 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlan elidegenítésére vonatkozó, a 238/2016. (III. 31.) számú határozat alapján 
meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  307/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/14/A/3 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A. sz. alatt található, 18 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 1.100.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség 
megteremtése céljából 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:  4604/14/A/3 
-Területe: 18 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán u.  4. fsz. 1/A. 
- Közműellátottság: Komfort nélküli 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 1.100.000,- Ft, azaz bruttó Egymillió egyszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 110.000,- Ft, azaz Egyszáztízezer forint, mely az alábbi 
számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 4604/14/A/3 helyrajzi számú, kivett lakás 
megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2016. május 23. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „4604/14/A/3 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 



 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes 
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

− a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
− vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja, 
− vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem 

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

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

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

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

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek 
(magánszemélyek) pályázhatnak. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  308/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/17 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18. sz. alatt található, 52 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.800.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 308/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  309/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/33 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. alatt található, 55 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 



H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 309/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  310/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/31 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/11. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 310/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  311/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/34 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/1. sz. alatt található, 49 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 311/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  312/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/36 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2. sz. alatt található, 55 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 312/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  313/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/35 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/3. sz. alatt található, 55 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 313/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  314/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/38 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3. sz. alatt található, 55 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 314/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  315/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/42 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. alatt található, 55 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 315/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  316/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város forgalomtechnikai felülvizsgálatának 
tervdokumentációját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  317/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, Madách u. 12.) a 2015. évről szóló számviteli törvény szerinti beszámolóját a 
képviselő-testület 2016. évi munkarendje szerinti 2016. május 26-i ülésre terjessze elő.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 26. 
F e l e l ő s  : a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

 
Határozat száma :  318/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Maassluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) részére, hogy a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2016. (I. 14.) számú határozatával pályázaton való induláshoz kapott 200.000 Ft-os támogatást az eredeti 
céltól eltérően az egyesület céljainak megvalósítása érdekében felhasználhassa.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  319/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés módosítás 
szerint módosítja a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor 
József út 24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződést.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 319/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  320/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező, 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadási 
javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét 4 314 478 e Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 4 312 455 e Ft-ban 
állapítja meg. 



A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található. 
Egyenleg: 2 023 e Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 289. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 320/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  321/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek 
az alábbi tételeket részletezik: 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás pénzmaradványa: 2 023 e Ft, 
mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

� vásárolt termékek és szolgáltatások: 2 023 e Ft.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 289. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  322/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3 243 852 e Ft főösszeggel elfogadja. 
A Társulás vagyonmérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 289. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 322/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  323/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét 319.343,- ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 322.288,- ezer Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 323/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  324/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét 321.585,- ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 321.585,- ezer Ft-ban 

állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 324/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  325/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat  1. és 2. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 



a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét 262.594 e Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 264.686 e 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  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 325/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  326/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket 
részletezik: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét 313.473 e Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 312.280 e Ft-ban 
állapítja meg. 

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában ezen 
határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. melléklete alapján 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 326/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  327/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 0 Ft. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 2046 e Ft, mely az alábbiakban kerül 
felhasználásra: 

dologi kiadás:  2046 e Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  328/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
vagyonmérlegét (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat) 2464 e Ft főösszeggel elfogadja. 
A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 328/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  329/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás alapfeladat ellátására vonatkozó, jelen 
határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést megköti Kerekharaszt Község Önkormányzatával.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 



Feladat-ellátási szerződés 
 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
729392, adószám: 15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester, mint fenntartó,  
 
másrészről Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. 8., KSH azonosító: 
729578  adószám: 15729576-2-10) képviseli: Szabó Ádám polgármester, mint ellátást igénybe vevő között 
(együttesen: felek) 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 41. § 
(6) bekezdésében valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szoctv.) 89. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiak szerint: 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata kérelmére Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az általa működtetett Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
útján a házi segítségnyújtás alapfeladat ellátását biztosítja határozatlan időre. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

11/2008.(II.29.) rendeletének (továbbiakban: helyi rendelet) 22. §-ának megfelelően Hatvan Város 
Önkormányzata biztosítja Kerekharaszt község illetékességi területén a házi segítségnyújtást.  

 
3. Kerekharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen szerződés aláírásával a helyi rendelet 22. §-

ában foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. 
 

4. Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi rendeletének a feladat-ellátási 
szerződést érintő változásairól Kerekharaszt Község Önkormányzatát tájékoztatja. 

 
5. A szerződő felek a jelen szerződést rendes felmondással 90 napos felmondási idő mellett felmondhatják. 

 
6. Amennyiben jelen szerződésre vonatkozóan a jogszabályi feltételek időközben változnak, a szerződő felek – a 

szerződés eredeti céljára figyelemmel - 30 napon belül írásban a szerződés módosítására, kiegészítésére 
tehetnek javaslatot.  

 
7. Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 

rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tekintetében a 329/2016. (IV. 28.) 
számú képviselő-testületi határozata, valamint Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
tekintetében a 38/2016. (IV. 22.) számú képviselő-testületi határozata biztosítja. 

 
8. A felek szerződésben nem szabályozott kérdéseire a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. III. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a helyi 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 
9. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per esetére azonban 

kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2016. április 28. 
 
 Szabó Ádám Horváth Richárd  
 polgármester polgármester 
 Kerekharaszt Község Önkormányzata Hatvan Város Önkormányzata 

 
Határozat száma :  330/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
a 2015. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  331/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2015. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  332/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat 2015. évi helyi adózási tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  333/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 333/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  334/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2015. évi belső ellenőrzések 
végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
(A 334/2016. (IV. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  335/2016. (IV. 28.)  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 Dienes Eszter, Guba Rozina, Kosovics Dániel, Hordós Pamela, 
Bajusz Barnabás, Tóth Zétény, Kovács Lujza, Marzahn Milán, Czuppon Amira, Kopka Nikolett, Balogh Áron, 
Fodor Lili, Csanálosi Nóra, Blazsek Lili, Püspöki Péter, Mariták Izabella, Jávorszki Kristóf, Kis Petra, Balogh 
Lili 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 760.000,- Ft – azaz hétszázhatvanezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 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 :  336/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együtt az „Országos 
Labdarúgó Pályaépítési program, VIII. ütem” című pályázat keretében a Népkert – Sporttelepen, a hatvani 2638/2 
hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő 111x72 méteres műfüves labdarúgópályához szükséges oldal labdafogó-háló 
elkészítésére forrást biztosít pótmunka szerződés keretében. A fejlesztés összege bruttó 5.204.448,- Ft, amelynek 
30 % önerő része bruttó 1.561.334,- Ft. Az összeg a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 
12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében szereplő „FC Hatvan működési támogatása” költséghelyről 
átcsoportosításra kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pótmunkához 
kapcsolódó dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (dokumentumok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  337/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Népkert; bejegyző végzés száma: Pk.60.187/1992/46; adószáma: 19136840-2-10; bankszámlaszáma: 11739054-
20132149, képviseli: Ofella Zoltán elnök) megkötött 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodást közös 
megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (együttműködési megállapodás módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Együttm űködési megállapodás módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-
8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-
49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a  
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert.; bejegyző végzés száma: Pk.60.187/1992/46; 
adószáma: 19136840-2-10; bankszámlaszáma: 11739054-20132149 képviseli: Ofella Zoltán elnök ; 
továbbiakban: Egyesület) 
 
együttesen mint szerződő felek között az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek a közöttük a 2016. március 4-én létrejött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel 2016. 

május 1-i hatállyal módosítják. 

2. Felek megállapodnak, hogy az együttműködési megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„9. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-6. pontban foglalt feladatok megvalósításához az Egyesületnek 
támogatást nyújt. A támogatás éves összege: 29.238.666,- Ft azaz Húszonkilencmillió-
kettőszázharmincnyolcezer-hatszázhatvanhat forint. Az előző mondatban megjelölt összeget az 
Önkormányzat négy egyenlő részletben, a negyedév első hónapjának 10. napjáig utalja át az Egyesület 
bankszámlájára. Az Önkormányzat éves költségvetésében a támogatás számára fedezetet biztosít.” 

3. Az eredeti megállapodásnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 

4. Jelen együttműködési megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Hatvan, 2016. április 29. 
 

   

Hatvan Város Önkormányzata  Futball Club Hatvan Egyesület 

képv.: Horváth Richárd polgármester  képv.: Ofella Zoltán elnök 
 
Látta: 
 dr. Szikszai Márta 
 jegyző 

 
Határozat száma :  338/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” (továbbiakban: program) 
című felhívására a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda területén (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), egy 
7x14 méteres műfüves pálya kialakítására, utánpótlás-nevelésre és óvónőképzésre. A képviselő-testület a 
program megvalósításához az alapítványon keresztül önrészt biztosít, melynek becsült értéke max. bruttó 
2.850.000,- Ft. Az önerő Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  339/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című felhívására a 
Hatvani Csicsergő Óvoda területén (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) egy 7x14 méteres 
műfüves pálya kialakítására, utánpótlás-nevelésre és óvónőképzésre. A képviselő-testület a program 
megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt biztosít, melynek becsült értéke max. bruttó 2.850.000,- Ft.  
Az önerő Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  340/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázatok 
előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Kondek Zsolt képviselő; 
2.) Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője; 
3.) Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője; 
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 
 

H a t á r i d ő  : 2016. április 28. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  341/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a felülvizsgálat után módosított Járási Szintű 
Esélyteremtő Programtervet. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum 
aláírására.”  
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  342/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az MFB Zrt. új modelljének megvalósítását és a 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. regionális leányvállalatai zökkenőmentes megszüntetését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  343/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Dembinszky és Klapka utca sarkán  található, kivett közterület megnevezésű, 7405 m2 
nagyságú ingatlan 3907 m2 nagyságú részét, a tárgyév május 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakára 
havi bruttó 60.000,- Ft, azaz Hatvanezer forint szezonális bérleti díj,  tárgyév november 1. napjától április 30. 
napjáig terjedő időszakára havi bruttó 12.700.-Ft azaz Tizenkettőezer-hétszáz forint szezonon kívüli bérleti díj 
alkalmazásával és értékeken bérbe adja 10 év határozott időre a Skynetcomp Kft. (székhelye: 3200 Gyöngyös, 
Táncsics út 4.; adószáma: 23059452-2-10; cégjegyzékszám: 10-09-031381; képviseli: Dán Gyula ügyvezető) 
részére a pályázati felhívásban, valamint a pályázatban rögzített feltételekkel.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. (értesítésre, szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  344/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/2/A/3 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 3. sz. alatt található, kivett üzlet megnevezésű,  30 m2  nagyságú 
belterületi ingatlant havi bruttó 54.000,- Ft, azaz Ötvennégyezer forint bérleti díj alkalmazásával bérbe adja 2016. 
május 1. napjától 5 év határozott időre a Spartan Kereskedelmi Bt. (székhelye: 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3.; 
adószáma: 22533515-1-10; cégjegyzékszám: 10-06-02-6770; képviseli: Tari Zoltán ügyvezető)  részére a 
pályázati felhívásban, valamint a pályázatban rögzített feltételekkel.” 



 
H a t á r i d ő  : 2016. április 30. (értesítésre, szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  345/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 913-922/2013. (XII. 12.) számú határozatait oly 
módon, hogy a határozatokban a bérleti díj időbeli hatályára vonatkozó „2013. január 1-jétől” szövegrész helyébe 
a „2014. január 1-jétől” szövegrész lépjen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 20. (üzemeltető és bérlő értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  346/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kazinczy utca közelében kialakítandó gyalogátkelő-
hely engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót bízza meg (székhely: 3300 
Eger, Joó János u. 1.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 190.000,- Ft (alanyi ÁFA-
mentes) összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  347/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balogh Ádám utca Bercsényi utca 
kereszteződésénél kialakítandó gyalogátkelő-hely engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével a Monaliza Bt.-
t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 285.750,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  348/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Lőrincz Szilvia (lakóhelye: 3000 
Hatvan, Hatvanas u. 7. 8. ajtó) részére, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. 1/3. szám alatti önkormányzati 
bérlakásban két szobaajtóra és az erkélyajtóra saját költségére redőnyt szereltessen fel, azzal, hogy a bérleti 
szerződés megszűnésekor azt saját költségére az állag sérelme nélkül leszerelteti. A Képviselő-testület nem járul 
hozzá a gipszkartonozási munkákhoz, mert műszakilag nem indokolt és a lakószoba alapterülete lecsökkenne az 
átalakítást követő funkcióváltozás eredményeként.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  349/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2016. (I. 28.) számú képviselő-testületi határozatot 
hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  350/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítási 
munkálataival a VITUKI Hungary Kft.-t (székhely: 1173 Budapest, Mendei utca 3.) bízza meg bruttó 1.079.500,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az 
„Általános tartalékkeret” terhére kerül biztosításra.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2016. május 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  351/2016. (IV. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya 
üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. április 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Műjégpálya m űködtetés költségei  (eFt) 
2015. november 27. - 2015. február 28. 

2015. 2016. Összesen (2015. november 27. - 
2016. február 28.)   

terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés százalék 

Műjégpálya bérleti díj (Tenko)  2 000,0 2 000,0 7 906,0 7 906,0 9 906,0 9 906,0 100,00% 
Műjégpálya környezetének 
filccel történő lefedése (L.S.&P.) 

133,4 133,4 0,0 0,0 133,4 133,4 100,00% 

Műjégpálya hangosítás (Mamut 
Saund) 

600,0 600,0 1 305,0 1 305,0 1 905,0 1 905,0 100,00% 

Mobil WC bérlése (Mobil 
rendezv.Tech.) 0,0 0,0 129,5 129,5 129,5 129,5 100,00% 

Műjégpálya gépészetének 
védelmére ideiglenes kerítés 
bérlés (Mobil Rendezv.Tech.) 

0,0 0,0 84,1 84,1 84,1 84,1 100,00% 

Mobil műjégpálya sátor bérlés 
(Tofi ) 

1 000,0 0,0 2 103,0 3 103,0 3 103,0 3 103,0 100,00% 

Műjégpályát lefedő sátortető 
hóeltakarítási munkák (TR Kraft 
70.000.-Ft/alkalom 

420,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 0,00% 

Műjégpálya sátorral 
tört.lefed.enged.terv.elkész. 

0,0 0,0 381,0 381,0 381,0 381,0 100,00% 

Előre nem látható esetleges 
felmerülő üzemeltetési kiadások  

0,0 869,0 4 000,0 2 111,0 4 000,0 2 980,0 74,50% 

Műjégpálya működési költségei 
megvilágítás, áramdíj várható 
kiadása 

400,0 0,0 4 750,0 4 069,0 5 150,0 4 069,0 79,01% 

Áfa fizetendő   2 729,0       2 729,0   

KIADÁS ÖSSZESEN: 4 553,4 6 331,3 20 658,6 19 088,7 25 212,0 25 420,0 100,82% 

Áfa visszaigénylés       5 132,0 0,0 5 132,0   
Műjégpálya működtetés 
bevétele, korcsolya bérlés 
bevétele: 

6 000,0 7 123,9 6 000,0 5 717,9 12 000,0 12 841,8 107,02% 

Iskolai oktatás keretében 
résztvevő belépők engedménye 
11497fő x 200) 

      2 299,0 0,0 2 299,0   

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 6 000,0 7 123,9 6 000,0 13 148,9 12 000,0 20 272,8   

BEVÉTEL - KIADÁS      -5 147,2  
 

Határozat száma :  352/2016. (IV. 28.)  zü. sz.  kép v. test. hat.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetéssel kapcsolatos döntést hozott. 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


