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Határozat száma :  167/2016. (III. 8.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel megkötött egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról 

2. Előterjesztés testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázat benyújtásáról 
3. Előterjesztés „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázaton való indulásról 
4. Előterjesztés tervezési feladatról 
5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe adására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-5. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  168/2016. (III. 8.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 16. adószáma: 15813774-2-10 egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 813772 
képviseli: Dr. Stankovics Éva főigazgató) a központi orvosi ügyelet ellátására megkötött egészségügyi feladat-
ellátási szerződést a határozat mellékletét képező tervezet szerint módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződésmódosítás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. március 21. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
 
másrészről az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16. adószáma: 
15813774-2-10 egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 813772 képviseli: Dr. Stankovics Éva főigazgató) mint 
szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett:  
 
Előzmények: 
A felek 2015. november 2-án egészségügyi feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötöttek, az 
összevont háziorvosi ügyelet ellátása tárgyában. A felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják:  

 
1) A szerződés (9) pontjában meghatározott gyermekorvosi központi ügyeleti szolgálat működése az alábbiak 

szerint módosul: 
(9) A gyermekorvosi központi ügyeleti szolgálatot szolgáltató az alábbiak szerint köteles működtetni: 
- Hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig a Kórház Gyermekosztályán, az erre a célra 

kialakított rendelőhelyiségben, az osztályon dolgozó gyermekorvos közreműködésével – 15 órás 
időtartamban. 

- Pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig a Kórház Gyermekosztályán, az erre a célra kialakított 
rendelőhelyiségben, osztályon dolgozó gyermekorvos közreműködésével – 20 órás időtartamban. 

- Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel 8 órától 16 óráig a Kórház Gyermekosztályán, az 
erre a célra kialakított rendelőhelyiségben, az ügyeleti ellátásban résztvevő gyermekorvos 
közreműködésével.  
16 órától másnap reggel 8 óráig a Kórház Gyermekosztályán, az erre a célra kialakított 
rendelőhelyiségben, osztályon dolgozó gyermekorvos közreműködésével -24 órás időtartamban. 

 
2) A szerződés jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. Jelen szerződésmódosítás a 

szerződés elválaszthatatlan részét képezni. 
 

3) Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott napon és helyen cégszerűen, 
jóváhagyólag írják alá. 



 
Hatvan, 2016. március 8. 
 
             
 Hatvan Város Önkormányzata Albert Schweitzer Kórház-rendelőintézet 
 megrendelő szolgáltató 
 képv: Horváth Richárd polgármester képv.: Dr. Stankovics Éva főigazgató 

 
Határozat száma :  169/2016. (III. 8.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
által meghirdetett „Testvértelepülési programok és együttműködések” támogatására, amelynek a célja a Határtalan 
Zenei Fesztivál keretein belül vendégül látni Hatvan város testvérvárosainak képviselőit, illetve Hatvan város 
képviselői a Kézdivásárhelyi Őszi sokadalomban vennének részt ezen pályázat keretében. Az elnyerni kívánt 
pályázati támogatás bruttó 2.500.000,- 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. március 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  170/2016. (III. 8.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 
„Testvértelepülési programok és együttműködések” támogatása 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.) Molnár József önkormányzati főtanácsadó; 
3.) Ludányi Brigitta, köznevelési referens; 
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető; 
5.) Tyukodiné Márkus Mariann pályázati ügyintéző.” 
 

H a t á r i d ő  : 2016. március 9. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  171/2016. (III. 8.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP-1.4.1-15 
kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra, amelynek a célja a Hatvani Százszorszép Óvoda tornaszobával 
történő kibővítése. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 140.000.000,- 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. március 21. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  172/2016. (III. 8.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 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.) Tyukodiné Márkus Mariann pályázati ügyintéző.” 
 

H a t á r i d ő  : 2016. március 9. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  173/2016. (III. 8.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöld város kialakítása” elnevezésű TOP-2.1.2-15   jelű 
pályázat keretében városrehabilitációs tevékenységek környezettudatos módon történő megvalósítása keretében 
megújítandó közterületek (kb. 20.000 m2) generáltervezési feladatainak elvégzésével az S73 Kft.-t (1113 
Budapest, Bártfai utca 8/B) bízza meg bruttó 23.522.940,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt abban az esetben, amennyiben a „Zöld város kialakítása” megnevezésű TOP-2.1.2-15 
jelű pályázat sikeres elbírálásra kerül. A tervező a pályázat benyújtásához szükséges előzetes terveket 
díjmentesen előállítja és rendelkezésre bocsátja. 
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  174/2016. (III. 8.)  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, és a 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 kívánja adni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen 
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. március 10. (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: Nyílt pályázati eljárás 
 
Pályázati felhívás tárgya: 

Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező hatvani 3825/3 hrsz.-ú 7405 m2 alapterületű, közterület megnevezésű 
ingatlanból 3907  m2  nagyságú ingatlan rész 
 
A bérbeadásra kínált ingatlan jellemzői:  
Az ingatlan tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata. Az Önkormányzat jogosult bérbe adni az ingatlant. 
Hrsz.  3825/3. 
Területe:  7405 m2-ből 3907  m2  nagyságú ingatlan rész 
Fekvése: belterületi 
Címe: 3000 Hatvan, természetben a Dembinszky és a Klapka utca sarkán található terület 
 
A pályázati ingatlan minimális bérleti díja: 
a) Május 1. napjától október 31. napjáig bruttó 60 000,- Ft/hó, szezonális bérleti díj. 
b) November 1. napjától április 30. napjáig bruttó 12 700,- Ft/hó, szezonon kívüli bérleti díj, amennyiben az ingatlan 
bevételteremtő tevékenysége szünetel. 
 
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a teniszpályák a mindenkor hatályos építésügyi jogszabályok 
alapján lefedésre kerülnek - akár ideiglenes jelleggel is – a bérlőt ebben az esetben évszaktól függetlenül a szezonális 
bérleti díj megfizetésére kötelezi, vele ilyen tartalommal köt bérleti szerződést. 
 
A kiíró fenntartja magának a jogot arra is, hogy a bérleti díjak mértékét évente felülvizsgálja és azokat legfeljebb a KSH 
elnöke által közzétett éves inflációs ráta mértékével növelje.  
 
A pályázati ingatlan megszerzési alapdíja: 
Bruttó 120 000,- Ft, azaz Egyszázhúszezer forint, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan Város Önkormányzata 
Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001). 
 
Bérleti szerződés időtartama:  
10 év,  határozott idő 
 



A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:  
Határideje: 2016. március 25. 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  
„Hatvan, Teniszcentrum” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 
A pályázatok a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a soron következő, a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal – tanácskozó termében tartandó ülésén kerülnek felbontásra. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. 
 
Pályázati feltételek: 

− Magánszemélyek és jogi személyek pályázhatnak, akiknek nincs adótartozásuk. 
− Vállalja a bérleti díj és közüzemi szolgáltatási díjak megfizetését. 
− Vállalja kettő havi a májustól októberig érvényes szezonális bérleti díjnak megfelelő, bruttó 120.000,- Ft 

összeg befizetését megszerzési alapdíj címén a szerződés megkötésekor. 
− Nincs köztartozása, öt éven belül az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll 

fenn. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el. 
− A pályázó köteles az ingatlant, annak a kerítését, a rajta álló felépítményeket, a pályákat és azok tartozékait a 

jó gazda gondosságával karbantartani. 
− A pályázó köteles a bérlettel érintett ingatlan telekhatáron kívüli, a közút széléig terjedő részét is rendszeresen 

tisztán tartani (lehullott faleveleket összegyűjteni, fűnyírás, szemét összegyűjtése, télen síkosság mentesítés). 
− A pályázó köteles vállalni, hogy a városi óvodáskorú és  általános iskolás gyerekek részére évi 50 óra tenisz 

oktatást és a pályák használatát térítésmentesen biztosítani.  
 
Előnyben részesül az a pályázó, aki az évi 50 órán felül vállalja térítésmentesen az óvodáskorú és általános iskolás 
gyermekek részére a teniszoktatást és a pályák használatát.  

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
1) pályázó adatait, jogi személy neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási szám, képviselő adatai (cégkivonat, 

bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés, képviselő aláírási címpéldánya/aláírás mintája), 
2) nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja, 
3) igazolja, hogy nincs adótartozása, vagy társadalombiztosítási alap részére teljesítendő tartozása, öt éven belül 

az önkormányzat, vagy az üzemeltető részére teljesítendő tartozása nem áll fenn, 
4) nem lakás célú helyiség használata során nem rongált, az együttélés szabályait nem sértette. 
5) Önkormányzati tulajdonban álló ingatlant önkényesen nem foglalt el. 
 
Ajánlati kötöttség:  
A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem módosíthatóak, hiánypótlásra 
nincs lehetőség, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik és 90 napig tart. 
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 pályázó szándékának körültekintő 
megalapozásához szükséges lehet. 

 
További információk:  
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
 

 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


