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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
2. § A R. 10. melléklet 6. pontjában „(A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet)” 
szövegrész helyébe „(A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló …/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet)” 
szöveg lép. 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba, és 2016. február 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 7. mellékletének 7. és 8. pontja. 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeletet fogadja 
el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § (1) Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról 
kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az 
épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a 
közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége. 

(3) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Hatvan város közigazgatási területére terjed ki. 
(4) Hatvan város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – mely a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően magában foglalja a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi 
feladat ellátását, így különösen a hulladék begyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, 
hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket, továbbá a Hatvan város közigazgatási területén begyűjtött 
települési hulladék ártalmatlanítását, az  elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék előkezelését és a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
létesítményeinek üzemeltetését is – ellátására külön vagyonkezelési szerződés alapján a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. 

(5) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, 
valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. alapján az 
Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony keretében kötelező 
jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék 
gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben 
meghatározott módon köteles gondoskodni.  

(6) Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. 

(7) A Közszolgáltató a hulladék termelőjétől, birtokosától átvett települési hulladékon a birtokba lépéssel 
tulajdonjogot szerez. 



(8) A települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan az ingatlanhasználók 
és – jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó 
szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében 
kizárólag a (4) bekezdésben megjelölt Közszolgáltatóval köthetnek szerződést. 

 
2. § (1) Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht.-ben 

megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal. 
(2) Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a Társulást létrehozó  szerződés 

rögzíti.  
 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
1. kijelölt lerakóhely: a települési hulladék kizárólag a Társulás létesítményeiben, különösen a hatvani 054/14 

helyrajzi szám alatt működő Hatvani Hulladékkezelő Központban helyezhető el, melynek üzemeltetését a 
vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint a Közszolgáltató látja el. 

2. hulladékgyűjtő szigeteken szelektíven gyűjtendő hulladék: Hatvan város közigazgatási területén létesített 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezendő gyűjtőedényekben kötelezően elhelyezendő üveg hulladék, (a rendelet 1. 
függeléke tartalmazza a hulladékgyűjtő szigetek címét); 

3. közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak 
fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletében meghatározott egy éves díjfizetési időszakra általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi 
díjtétel szerint megállapított, ennek hiányában a Ht.-ben szabályozott díj. 

4. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás: a hulladékgazdálkodási 
feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társulás. 

5. elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék:  papír hulladék: különösen újságpapír, szórólap, irodai 
papírhulladék, tiszta csomagolópapír; műanyag hulladék: csomagolási műanyag hulladék, különösen: PET palack, 
megtisztított öblített tejfölös, joghurtos doboz, reklám táska;  kimosott PP, HDPE jelzésű flakonok;  fém hulladék: 
csomagolási fém hulladék, különösen: alumíniumos italos doboz, alufólia, megtisztított fém konzerves doboz; 
társított csomagolási hulladék: különösen: gyümölcslé csomagoló doboz, tejes doboz. 

 
2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos f eladatai 

 
4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 
b) a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Közszolgáltatóval szerződés 

megkötése, 
c) gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezésére szolgáló 

lerakóhely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról, 
d) a települési hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörök 

gyakorlása; 
e) a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és 

hatáskör megállapítása. 
f) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása. 
(2) A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató 
rendelkezésére bocsátott települési hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti átvételére, gyűjtésére, 
elszállítására, kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási, és a 
hulladék kezelésére szolgáló létesítmény fenntartására, üzemeltetésére, házhoz menő elkülönítetten gyűjtött 
háztartási hulladék gyűjtésre, a lomhulladék és a zöld hulladék begyűjtésére és elszállítására, valamint a díszüket 
vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtésére és elszállítására terjed ki. 

(3)  A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat évente kétszer az Önkormányzat a kijelölt lakossági 
veszélyes hulladékgyűjtéseken térítésmentesen gyűjti és szállíttatja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról 
az általa kiválasztott és a tevékenység végzésére jogosult vállalkozóval.  
 

3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei 
 

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben 
meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető 
kötelessége e tekintetben, hogy: 

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig 
gyűjtse, illetve tárolja, 

b) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást 
vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a 
közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 



c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, 
testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne 
szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

d) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti 
nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes 
adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. 

e) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.  
(2) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy 

egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) d) pontjában foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana 

tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik. 
(4) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 

napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.  
(5) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés 

kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, 
továbbá az ingatlanhasználó a használatában lévő gyűjtőedényt  a bejelentéstől számított 15 napon belül köteles 
átadni a szüneteltetés időtartamára átvételi elismervény ellenében a Közszolgáltató részére. Amennyiben az 
ingatlanhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Közszolgáltató jogosult az ingyenesen átadott 
gyűjtőedény beszerzési árának megtéríttetésére. 

(6) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul 
írásban köteles azt bejelenteni. 

(7) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – 
a tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék 
mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. 

 
4. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ell átásának rendje, a közszolgáltatás 

kötelez ő igénybevétele 
 

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. 
(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési 

hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó 
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles 
értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét 
(gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató 
köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni. 

(4) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, az Önkormányzat és a Közszolgáltató 
között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a Ht.-
ben és a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 

5. A hulladék gy űjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gy űjtőedények 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és köt elezettségek 

 
7. § (1) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, 

minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat 
egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. 

(2) A hulladék ürítésének gyakorisága: 
a) A tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, lakásszövetkezetek esetén heti egy vagy két 

alkalommal. 
b) A családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál heti egy alkalom. 
(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell elérnie: 
a) tömblakás: 120 liter/két lakás vagy 1100 liter/lépcsőház, a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint, 
b) családi ház, sorház: 120 liter/ingatlan a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint, 
(4) A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett 

karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el komposztálás céljából minden év január 13-ig. 
(5) A Közszolgáltató ingyenesen adja használatba az ingatlanhasználó részére az ellenőrző azonosítóval 

ellátott, a települési hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedényeket. 

(6) A szelektív szigeteken gyűjtött hulladék elhelyezésére Közszolgáltató szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. Az Önkormányzat 
gondoskodik a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről. A hulladékgyűjtő 
szigetek üzemeltetése során a kihelyezett edények és szigetek ürítéséről a Közszolgáltató legalább kéthetente 
egy alkalommal gondoskodik. 

(7) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az 
ingatlanhasználó gondoskodik. 



(8) A hulladékgyűjtő udvart a Közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott módon megfelelően üzemelteti, ürítéséről edények telítettségének függvényében gondoskodik. 
 

6. A hulladék gy űjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gy űjtőedények 
elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcso latos kötelezettségek 

 
8. § (1) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által használatba adott gyűjtőedényeket köteles használni.   
(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.  Gyűjtőedényt 

közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati 
hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület használati engedély alapján lehet. 

(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által 
megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen 
elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 7.00 és 19.00 óra között történik. 

(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése 
érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény 
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

(5) A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és 
gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
 

9. § (1) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés 
takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(2) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen 
használt gyűjtőedények szükség szerinti cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató 
köteles gondoskodni. 

(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett 
kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát  megszerezte. 

(4) A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles 
megtéríteni. 
 

10. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya: 
a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 36 kg, 
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 72 kg, 
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 330 kg lehet. 
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 

befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles 
továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni. 

(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb 
olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek 
életét, testi épségét, egészségét. 

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a 
közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a 
közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben: 

a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre 
b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és 

bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot, 
c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy 

olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve 
ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak 

d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat. 
 

7.  A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,  illetve hasznosításával kapcsolatos 
rendelkezések 

 
11. § (1) A Társulás tagönkormányzatai, illetve együttműködő települési önkormányzatok közigazgatási 

területén keletkező települési hulladék kizárólag az Önkormányzat, illetve a feladat ellátására létrejött Társulás 
tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján a Közszolgáltató kizárólagos üzemeltetésében levő jelen 
rendelet 1. mellékletének 1. pontjában szereplő kijelölt lerakóhelyen helyezhető el.  

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató külön szerződésben rögzítetteknek 
megfelelően köteles gondoskodni. 

(3) Lakossági hulladékgyűjtő udvarban (jelen rendelet 1. mellékletének 2. pontja tartalmazza a hulladékgyűjtő 
udvar címét) a rendelet 2. függelékében meghatározott feltételek szerint helyezhető el elkülönítetten gyűjtött  
hulladék. 
 

 
 



8. A lomtalanítás és a zöld hulladék elszállítása 
 

12. § (1) A lomtalanítás, valamint a zöld hulladék gyűjtés megszervezéséről és lebonyolításáról a 
Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal 

(2) A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi. 
(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne 

akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 

 
9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

 
13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét a miniszter rendeletben állapítja 

meg.   
(2) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó, illetve az a gazdálkodó szervezet köteles, aki a 

jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett. 
Lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) által közösen használt edényzet után a díj – a 
Közszolgáltató által kiállított számla ellenében – közösen fizetendő. 

(3) Az ingatlanhasználó, illetve a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére – a 
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni. 

(4) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. Késedelmes 
kiegyenlítés esetén a megfizetni elmulasztott összeg után, a Közszolgáltató a Ptk. által meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel. 

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megsérti feltéve, hogy részére a 
Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
 

14. § (1) Minden év március 31-ig felül kell vizsgálni azoknak a közszolgáltatási díjkedvezményben részesített 
személyeknek a jogosultságát, akikre vonatkozóan korábban teljes díjmentességet, vagy 50 %-os kedvezményt 
állapított meg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága. 

(2) Amennyiben a kedvezményben részesülő a felülvizsgálat során a megadott határidőre a jogosultságát 
igazoló iratokat nem csatolja, mentességre, kedvezményre való jogosultsága megszűnik, a Közszolgáltató a 
közszolgáltatási díjat a következő hó 1-jétől teljes összegben kiszámlázza. 

(3) Meg kell szüntetni a megállapított kedvezményt azokra a támogatottakra vonatkozóan akiknél a 
megállapítás idején szabályozott feltételek már nem állnak fenn.  

(4) Nem jogosult a kedvezmény további igénybevételére a kedvezményezett családtagja, amennyiben a 
jogosult elhunyt.  

(5) Nem jogosult a kedvezmény további igénybevételére az a kedvezményezett, akire nézve a mentességet 
egyedül élőként állapították meg és időközben az adott ingatlan címére további családtagok  is bejelentkeztek. 

(6) A jogosultság felülvizsgálatáról, a megállapított kedvezmény megszüntetéséről a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának Általános Igazgatási 
Osztálya útján dönt. A jogosultság felülvizsgálatát követően a továbbra is megállapított kedvezmények okán 
keletkező bevétel kiesést az önkormányzat a szolgáltatást végzőnek tárgyév végén egy összegben megtéríti. 
 

15. § (1) A rendszeres települési hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló gyűjtőedény űrtartalmán túl 
alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a Közszolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített 
gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőedény mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít. A 
Közszolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot. 

(2) A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlanhasználó a 
fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint a Közszolgáltató ügyfélszolgálatánál 
kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya 
nincs. Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Közszolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak 
időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési 
kötelezettségbe beszámítja. 

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a 
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. § (4) bekezdése alapján szünetelt. 

(4) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással 
kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a 
Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását. 

(5) A Közszolgáltató a hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti a hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény, 
vagy gyűjtőzsák tartalmát, mennyiségét. 
 

10. A települési hulladékot érint ő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok 
 

16. § (1) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Ht. 39. § (1) és (3) bekezdése szerint gondoskodik a 
hulladék kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött polgári jogi szerződés 

érvényességét jelen rendelkezés nem érinti. 



(2) A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, 
keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörrel 
rendelkező szervezeti egységét a hulladékszállítás megkezdését megelőzően, valamint évente a tárgyévet követő 
január 31. napjáig tájékoztatni. 
 

 
11.  A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás a lá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó el őírások 
 

17. § (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a 
birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. 

(2) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett:  
a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, 

létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy 
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek 

megfizetésével teljesíti. 
(3) A háztartásban keletkező települési hulladékot a hulladék termelője(birtokosa) külön engedély nélkül a (6) 

bekezdésben meghatározott feltételekkel maga is elszállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja vagy 
gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére megfizette. 

(4) Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön 
jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat. 

(5) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő 
szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az 
eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni. 

(6) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás 
esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó az átvett, illetve átadott hulladék 
mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként 
nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni. 
 

18. § (1) Ha a hulladék termelője, birtokosa a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának elszállításával a 
Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő külön megállapodásuk alapján a 
Közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű-, és összetételű hulladéknak 
megfelelő gyűjtőedényt a hulladék termelője, birtokosa rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és 
gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. 

(2) A hulladék termelője, birtokosa a Közszolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles 
megfizetni. 

 
19. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, 

illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztán tartására vonatkozó 
jogszabályok szerint eljárni. 

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély 
megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra 
kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, a 
konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról. 

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát 
nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki: 

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen 
tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen; 

b) tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával 
oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni; 

c) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 
 

12.  Általános, jogi felel ősség 
 

20. § Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó 
hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy 
károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Ht.-ban, illetve a külön 
jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik. 

 
13.  A közszolgáltatással összefügg ő személyes adatok kezelése 

 
21. § A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező 

közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a 
jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett 
ingatlanhasználó Ht.-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A 



Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, 
adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott 
személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni. 

 
14. Záró rendelkezések 

 
22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. február 1-jén lép hatályba. 
(2) A 7. § (8) bekezdés és a 8. § (1) bekezdés 2016. április 1-jén lép hatályba. 
(3) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 1/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Hatvan, 2016. január 28. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

(A 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  19/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 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. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
székhelyének áthelyezéséről és az alapító okirat módosításáról 

4. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának módosításához kapcsolódó 
döntésekről 

5. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának megválasztásáról 
6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
7. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások 

megkötéséről 
9. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2015. évi beszámolójáról 
10. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsó- és Középfokú Diáksport 

Bizottsága 2015. évi beszámolójáról 
11. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 
12. Előterjesztés a gyermekfoglalkoztató és az élménytér, valamint a Nagy Endre rendezvényterem belépő- 

és teremhasználati díjairól 
13. Előterjesztés Hatvan város címere és logója használatának engedélyezéséről 
14. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
15. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 
16. Előterjesztés a lakáskoncepcióval kapcsolatban hozott 797/2015. (XI. 26.) és a 798/2015. (XI. 26.) számú 

határozatok végrehajtási határidejének módosításáról 
17. Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről 
18. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges közterület-takarítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési 

feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 
19. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 kódszámú és a TOP- 4.2.1-15 kódszámú pályázatok benyújtásáról 
20. Előterjesztés a hatvani 5143/1 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról 
21. Előterjesztés az Óhatvani Egészségközpont kialakításához kapcsolódó tervek elkészítésére kiadott 

szerződés megszüntetéséről, valamint tervezők kiválasztásáról 
22. Előterjesztés a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
23. Előterjesztés a Balassi Bálint úton tervezett gyalog- és kerékpárúttal kapcsolatos szerződésről 
24. Előterjesztés a „Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése központjában 

minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)” című pályázattal kapcsolatos döntésről 
25. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programhoz való csatlakozásról 
26. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról 
27. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2016. évre vonatkozó sírhely-

gazdálkodási tervéről 
28. Előterjesztés útsüllyedés javítási munkáiról 
29. Előterjesztés értékbecslési munkák megrendeléséről 
30. Előterjesztés Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosításával kapcsolatos döntésről  
31. Előterjesztés a közvilágítási hálózat javításáról 
32. Előterjesztés közvilágítási lámpahelyek bővítéséről 
33. Előterjesztés a Kossuth tér 9. szám alatti ingatlanon üvegtető cseréjéről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-33. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
34. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság névhasználat 

iránti engedélykérelméről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 



 
Határozat száma :  20/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 36. (I. 29.), 245. (IV. 14.), 673. (IX. 24.), 701., 730., 751. (X. 
29.), 755., 777., 779., 780., 781., 782., 783., 784., 785., 790., 791., 795., 796., 806., 807., 808., 810., 811., 813. 
(XI. 26.), 821., 822., 823., 824., 825., 826. (XII. 1.), 829., 830., 831., 832., 833., 835., 836., 837., 838., 839., 840., 
843., 844., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 852., 853., 854., 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 
868., 870., 871., 872., 877., 878., 880., 881., 892. (XII. 17.) 2015. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  21/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
társaság tevékenységet lezáró beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  22/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött műsorszolgáltatási és 
PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést jelen határozat 
melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalva módosítja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 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. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 22/2016. (I. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  23/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. 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 székhelyét 2016. február 1. napi hatályba lépés mellett a 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alá helyezi át a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. szám egyidejű törlése mellett.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  24/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. 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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum  

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
2016. február 1. napi hatályba lépés melletti Alapító okiratot módosító okirata  

 
Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján korlátolt felelősségű társaságot hoz 
létre az alábbiak szerint: 
 
Az alapító okirat alább megjelölt rendelkezései módosításra kerülnek 2016. február 1. napi hatályba lépés mellett:  
 
3./   A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 



 A székhely egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
4./   A társaság alapítója: 
  
Hatvan Város Önkormányzata 

- székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. 
- PIR: 738981 
- statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2016. (I. 28.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2016. január 28. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2016. január 28. 

 
Határozat száma :  25/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés módosítás 
szerint módosítja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (5000 Szolnok, Nagysándor 
József út 24.) megkötött Közszolgáltatási szerződését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 30. (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról 
 

amely létrejött 
 
egyrészről : 
Név:    Hatvan Város Önkormányzata  
Székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma:   15729394-2-10 
KSH szám:   15729394-8411-321-10 
Bankszámlaszáma:  K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
Képviseli:   Horváth Richárd polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 
másrészről: 
Név:   KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
   (továbbiakban: KMKK Zrt.) 
Székhelye: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24. 
Cg: 16-10-001794  
Adószáma: 24200936-2-16 
Bankszámlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10404993-50526678-757610165  
Képviseli:  Úti Csaba Mihály vezérigazgató 
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 



 
Előzmények: 
A Felek egyezően adják elő, hogy közöttük 2004. augusztus 26-án kelt és 2004. szeptember 1-jén hatályba lépett 
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: 
szerződés) jött létre. A Felek az aláírást követően több alkalommal módosították a szerződést. 
A Szolgáltató megkereste Hatvan Város Önkormányzatát a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésnek díjával és 
utazási feltételek módosításával kapcsolatban.  
 
A kezdeményezett változások az alábbiak: 
A helyi tanuló és nyugdíjas „alap” bérletek árai csökkennek 50 Ft-tal.  Az egyvonalas és összvonalas bérletek árai 
változatlanok maradnak, azonban bevezetésre kerül az ún. kombinált bérlet, amely Hatvan városon belül a helyközi 
járatokon a helyi viszonylatú utazásokat fedi le, ami azt jelenti, hogy a helyközi járatokon a helyi viszonylatú utazások 
alkalmával a helyi-helyközi közös viszonylatokon csak a kombinált bérlettel lehet utazni (kivétel a kismama bérlet). A 
normál helyi bérletek kizárólag a helyi vonal (9639) és viszonylatszámmal (1., 2., 4., 7, 9.) ellátott járatokra érvényesek. 
A kerekharaszti (3., 3A., 6. helyi) járatokat helyi utazásra kombinált bérlettel lehet igénybe venni. 
A kombinált felár meghatározása: a helyi bérlet árak meghatározása után a kombinált felár egyszerűen hozzáadódik a 
normál bérlet árakhoz. A kombinált felár tanuló és nyugdíjas bérlet esetén 50,-Ft/db, egyvonalas és összvonalas bérlet 
esetén 300,-Ft/db. A kismama bérlet változatlan áron és feltételekkel marad. 
 
Az emelt árú, kombinált bérlet csak a helyi vonalakon közlekedő helyközi járatok igénybevételéhez szükséges és 
csak a - KMKK Zrt. Hatvani Területi Igazgatóság által közlekedtetett - járatokra érvényes, más Területi Igazgatóságok 
és Közlekedési Központok járataira nem. 
  
A helyi vonalakon az alábbi viszonylatokban használható a kombinált bérlet, helyközi autóbuszokon: 

1. helyi járat: Horváth M. út (volt Sárgacsikó) – Autóbusz-pu. és Volán telep – Autóbusz-pu.  
2. helyi járat: (körjárat: Aut.pu. - Bajcsy Zs. út. - Aut.pu.)   nincs ilyen vonalszakasz;  
3. helyi járat: (Aut.pu. - Bajcsy Zs.út. - Kerekharaszt)  a teljes útvonalon kombinált bérlet szükséges; 
3A. helyi járat: (Aut.pu. - Arany J.út. - Kerekharaszt)  a teljes útvonalon kombinált bérlet szükséges; 
4. helyi járat: Balassi út 77. (volt Téglagyár) – Autóbusz-pu. 
6. helyi járat: (Aut.pu. - Rákóczi út. - Kerekharaszt)  a teljes útvonalon kombinált bérlet szükséges; 
7. helyi járat: (Aut.pu. - Esze T.út. - Aut.pu.) nincs ilyen vonalszakasz 

9. helyi járat: Horváth M. út (volt Sárgacsikó) – Autóbusz-pu. és Rákóczi út – Autóbusz-pu. 
valamint a csányi (3612) és jászberényi (3616) vonalon az Autóbusz-pu.-tól a Vásártérig.  
 
Kombinált bérletek tarifahatárai: 
Boldog felé: Vasútállomás 
Budapest felé: Novocoop üzem 
Csány, Jászberény felé: Vásártér 
Gyöngyös, Ecséd felé: Horváth M. út (volt Sárgacsikó) 
Heréd felé: Volán-telep 
Lőrinci felé: Balassi B. u. vége 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2016. (I. 28.) számú határozatával módosítja a Hatvan Város 
Önkormányzata és a KMKK Zrt. között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés helyi díjaira vonatkozó mellékletét, melyben elfogadta a Szolgáltató által az előzményi 
részben tett javaslatokat. 

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt szerződést a következők szerint módosítják:  
1. Felek a közöttük 2004-ben létrejött szerződést közös megegyezéssel 2016. március 1-jei hatállyal módosítják. 
 
2.    A szerződés kiegészül e szerződés mellékletét képező 3. számú melléklettel. 
 
3. Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.  
 
4. Jelen szerződésmódosítást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2016. január  ’     ’. 
 



        ….......................................................   …....................................................... 
             Hatvan Város Önkormányzata                         KMKK Zrt. 
Képviseli: Horváth Richárd  polgármester              Képviseli: Úti Csaba Mihály vezérigazgató 
                          Megrendelő        Szolgáltató      
 

3. számú melléklet 
 

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés 2016. február 1-től alkalmazandó díjai 

 
Pótdíj összege 

Késedelmi pótdíj 

Bérlet igazolványok ára 

 

 

Megállapított viteldíj összege: 

 a) egy utazásra érvényes menetjegy ára 

 b) átszállójegy 

 c) Hatvan kártya-utazási utalvány (5 db-os) 

 

 

 

 d) havi bérletjegyek árai: 

     - egyvonalas bérletjegy 

     - egyvonalas kombinált bérletjegy 

     - összvonalas bérletjegy 

     - összvonalas kombinált bérlet 

     - tanuló bérletjegy 

     - tanuló kombinált bérletjegy 

     - nyugdíjas bérletjegy 

     - nyugdíjas kombinált bérletjegy 

     - kismama egyvonalas bérletjegy 
 

6.000,- Ft 

4.000,- Ft 

50,- Ft   

 

 

 

250,- Ft 

300,- Ft 

1.000,- Ft 

 

 

 

 

4.250,- Ft 

4.550,- Ft 

5.600,- Ft 

5.900,- Ft 

1.850,- Ft 

1.900,- Ft 

1.850,- Ft 

1.900,- Ft 

1.900,- Ft 

 
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 
Határozat száma :  26/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. február 1-i 
hatállyal az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjának megválasztja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  27/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa megállapodásokat köt a 2016. évre vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása 
érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma :  28/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa megállapodást köt az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásával (székhelye: 
3000 Hatvan, Teleki út 40.), mely aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
(székhely: 3000 Hatvan, Temető út 14/A.) eljárjon.” 



 
H a t á r i d ő  : 2016. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma :  29/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Akácfa utca 3.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma :  30/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alsófokú 
Diáksport Bizottsága 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 12. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma :  31/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete 
Középfokú Diáksport Bizottsága 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 12. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  32/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2.) 385/2015. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát, jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület 
a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 29. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 32/2016. (I. 28.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  33/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár létszámkeretének 0,5 fővel való 
növelését jóváhagyja, a létszámkeretet összesen 12 főben állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 29.  (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
Határozat száma :  34/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett gyermekfoglalkoztató, élménytér és a Nagy Endre 
rendezvényterem belépőjegy árait, valamint terembérleti díjait 2016. február 1. napjától a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerinti összegekkel jóváhagyja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével 
együttesen esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti díjaktól eltérő, 
kedvezményes díjakat biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

Vadászati Élménytér    

Jegyárak    

    



Kategóriák 
Teljes nyitva 
tartás esetén 

Részleges 
működés esetén 

Társ múzeumi belép ő 
bemutatása esetén 

  Díj Díj Díj 

  Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

Élménytér       

        

6-18 éves kor között 800 400 650 

Teljes árú 1 600 800 1 300 

62 éves kortól 800 400 650 

Hatvan kártyával 1 200 800 1 200 

Iskolai csoport ( min 10 fő) 600 300 500 

Pedagógus 0 0 0 

Fogyatékkal élő 0 0 0 

Felnőtt csoport (min. 10 fő) 1 400 700 1 200 

Kedvezményes felnőtt 800 400 800 

Csúszdajegy 3 csúszás 300 300 300 

Csúszdajegy 5 csúszás 450 450 450 

Csúszdajegy 10 csúszás 800 800 800 

        

        

Gyermekfoglalkoztató       

        

3-12 éves kor között 600 300 500 

3-éves kor alatt 0 0 0 

Csoport esetén ( min 10 fő) 500 250 400 

 
Élménytér bérleti díjak     
     

Helyiség mennyiség nettó ÁFA bruttó 

    Díj   Díj 

    Ft Ft Ft 

          

Nagy Endre rendezvényterem alkalom 200 000 54 000 254 000 

          

Nagy Endre rendezvényterem óradíjas         

alapdíj alkalom 60 000 16 200 76 200 

plusz óradíj  óra 25 000 6 750 31 750 

          

          

Gyermekfoglalkoztató épülete alkalom 40 000 10 800 50 800 

          

Gyermekfoglalkoztató épülete óradíjas         

alapdíj alkalom 5 000 1 350 6 350 

plusz óradíj  óra 5 000 1 350 6 350 

 
 
 



Határozat száma :  35/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 
5852.), hogy a feltüntesse Hatvan város címerét és logóját a Vadászati Múzeum és az ott szervezett programok 
népszerűsítése céljából, marketing- és kommunikációs anyagokon, kiadványokon, helyszíni kiírásokon és 
ajándéktárgyakon. A társaság a címert és a logót reklámfelületen is használhatja, ezért a társaság összesen 
2.000,-Ft összegű egyszeri díjat köteles fizetni az önkormányzat részére. A társaság az egyszeri díj megfizetését 
követően, de leghamarabb 2016. február 1-jétől visszavonásig használhatja a címert és a logót a Vadászati 
Múzeum, kérelmező gazdasági társaság általi üzemeltetésének ideje alatt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  36/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 10698 hrsz.-ú utat a „Kóczos kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  37/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 054/13 hrsz.-ú utat a „Zöld utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  38/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást a 2016. évben a Silgard 

J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az oltóanyag a humán papillómavirus 6-os, 11-es, 16-
os és 18-as típusai által okozott megbetegedések ellen nyújt védelmet. Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete megbízza Hatvan város polgármesterét, hogy az EUROMEDIC Pharma Zrt.-vel (1051 
Budapest Dorottya u. 1.) és az MSD Pharma Hungary Kft.-vel (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön 
fasor 8.) háromoldalú szerződést kössön az oltóanyag vásárlására és szállítására. 

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

5.873.175,- Ft összegben a 2016. évi költségvetésébe betervezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. március 15. 
F e l e l ő s  : 1. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  39/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 797/2015. (XI. 26.) és a 798/2015. (XI. 26.) számú képviselő-
testületi határozatok végrehajtásának határidejét 2016. február 25-ére módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 25. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda és az üzemeltető útján 

 
Határozat száma :  40/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézménnyel (székhely: 3000 Hatvan, 
Temető u. 14/a. képviseli: Havassy Kálmán intézményvezető) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok 
ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  41/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban szükséges közterület-takarítási, 
hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít, 
hirdetmény nélküli, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt 
eltérésekkel történő alkalmazása szerinti eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 17.500.000.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a Hatvani Városgondnokság éves költségvetésébe 
betervezésre került. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban szükséges közterület-takarítási, 
hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok megrendelése” elnevezésű, nettó 17.500.000.-Ft becsült értékű, 
hirdetmény nélküli, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt 
eltérésekkel történő alkalmazása szerinti közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Vörös József, Hatvani Városgondnokság vezető; 
4.) Gulyás Katalin, városi főkertész; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  42/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-15 kódszámú, 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázatra, amelynek a célja az Óhatvani 
Egészségközpont létrehozása a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatások és védőnői tanácsadó 
egy épületbe integrálásával. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 200.000.000,- Ft. A támogatási 
intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  43/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázat 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.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. február 1. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  44/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.2.1-15 kódszámú, 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázatra, amelynek a célja a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére család- és gyermekjóléti központ létrehozása. Az 
elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 350.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a 
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 8. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  45/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat 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.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője; 
3.) Szabó János főépítész; 
4.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
5.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
6.) Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. február 1. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  46/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, Hatvanban a 
Sárkány közben található, hatvani 5143/1 helyrajzi számú, 5492 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan telekmegosztását a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a 3022 m2 

nagysággal kialakul a hatvani 5143/3 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, valamint 
2470 m2 nagysággal kialakul a hatvani 5143/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Az 
ingatlan telekmegosztása iránti eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához, valamint az 
ingatlannyilvántartási bejegyzéshez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. március 15. (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 46/2016. (I. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  47/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Óhatvani Egészségközpont építési 
engedélyezési tervének elkészítésére az Építész Kaláka Kft.-vel 2015. december 21-én megkötött szerződés 
közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.” 
 
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 :  48/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „TOP-4.2.1-15 jelű Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázat során tervezett új szociális-szolgáltató épület építési 
engedélyezési terveinek elkészítésével az Építész Kaláka Kft.-t  (székhely: 1038 Budapest, Puszta köz 3.) bízza 
meg bruttó 6.350.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül a 748/2015. (X.29.) sz. képviselő-
testületi határozat szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  49/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „TOP-4.1.1-15 jelű Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat során tervezett új egészségközpont épület építési engedélyezési terveinek 
elkészítésével az Építész Kaláka Kft.-t  (székhely: 1038 Budapest, Puszta köz 3.) bízza meg bruttó 3.810.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül a 748/2015. (X.29.) sz. képviselő-
testületi határozat szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  50/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1-15  kódszámú, 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázatra, amelynek a célja Hatvan belterületén a Balassi 
Bálint út teljes hosszán, majd külterületen, aztán Nagygomboson a Lőrinci úton, végül pedig a Gesztenyefasor 
úton a Zagyva-gáton tervezett kerékpárútig vezetendő kerékpárút-szakasz kialakítása. Cél továbbá a pályázat 
keretében a fent említett terület környezetének rendezése, járdafelújítás-, építés, a kerékpárút megvilágítása, 
Hatvan területén kerékpáros pihenőhelyek/tárolók és a Kossuth téren buszöböl kialakítása. A megvalósítás 
becsült értéke bruttó 480.000.000.- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal 
kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 29. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  51/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című pályázat 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.) Szinyei András alpolgármester, 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető, 
3.) Laskainé Pozsonyi Éva műszaki ügyintéző, 
4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 28. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  52/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint úti kerékpárút és gyalogút 
létesítésével kapcsolatban ingatlanhasznosítási szerződést köt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a 
Közlekedési Koordinációs Központtal (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.) A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 52/2016. (I. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  53/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a „Törődés az emberiséggel és annak sorsával - 
ez álljon az érdeklődése központjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)” című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-
0019. azonosítószámú pályázattal kapcsolatos, a Miniszterelnökség által szabálytalansági eljárás során hozott 
határozatot, melyben az alkalmazott pénzügyi korrekció a szoftverbeszerzés tekintetében nettó 23.622.000.-Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 29.990.940.-Ft, míg a tanulói munkafüzet és szaktanári segédlet elkészítése vonatkozásában 
nettó 12.138.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.415.260.-Ft. volt.  
A képviselő-testület a határozat ellen benyújtott bírósági kereset indításával – melyben Hatvan Város 
Önkormányzata kéri a bíróságtól a korrekcióval érintett mindösszesen bruttó 45.406.200.-Ft. jogszerű 
felhasználásának megállapítását – egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  54/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az Első Magyar Kert Szövetkezet (5300 Karcag, 
Kossuth tér 1.) által meghirdetett „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 30. (együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  55/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
”Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Horváth Tihamér őstermelőt (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg  
bruttó  6.312.408,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  56/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre szükséges balkonnövények beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u. 13.) bízza 
meg bruttó 2.059.838,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  57/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre szükséges muskátlik beszerzésével és hatvani 
helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u. 13.) bízza meg bruttó 
6.595.745,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  58/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani Városgondnokság által 
készített 2016. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 58/2016. (I. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  59/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bajcsy-Zsilinszky út és a Huszár utca kereszteződésében 
található útsüllyedés javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) 
bízza meg bruttó 298.450,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  60/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BEHIBITA ZONE Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
14.) bízza meg a hatvani 5142/2 helyrajzi számú, a hatvani 5141 helyrajzi számú, a hatvani 5144 helyrajzi számú 
ingatlanok teljes területének, illetve a hatvani 5134 helyrajzi számú ingatlan 397 m2-nyi, a hatvani 5135 helyrajzi 
számú ingatlan 148 m2-nyi, a hatvani 5136 hrsz.-ú ingatlan 223 m2-nyi területének értékbecslési munkálatainak 
elvégzésével bruttó 126.000,-Ft. összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  61/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosítási 



munkálataival a GB-TERV Mérnöki és Tervező Kft.-t (székhely: 4700 Mátészalka, Alkotmány u. 29. 3/11.) bízza 
meg bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  62/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város területén található egyedi közvilágítási hibák 
javításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.111.250,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  63/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város területén összesen 16 db közvilágítási LED 
lámpatest kihelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
609.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül, a város- és községgazdálkodás 
költséghely terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  64/2016. (I. 28.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 9. szám alatti előtető pontmegfogásos 
biztonsági üvegtáblájának cseréjével a Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron út 22.) bízza 
meg bruttó 198.120,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  65/2016. (I. 28.)  zü. sz.  képv.  test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete névhasználati üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
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Szerkeszt őség:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


