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 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. AUGUSZTUS 22-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  399/2017. (VIII. 22.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 22-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” ügyében meghozott 317/2017.(VI.29.) számú és a 
318/2017.(VI.29.) számú képviselő-testületi határozatok módosításáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról 
4. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ pályázatához szükséges hozzájáruló nyilatkozat 

megadásáról 
5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika Kft. részére 

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

Határozat száma :  400/2017. (VIII. 22.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodását a határozat melléklete szerint és ezzel az 
önkormányzat alapító tagként csatlakozik a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társuláshoz. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat melléklete szerinti Társulási 
Megállapodást aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 25. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 400/2017. (VIII. 22.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  401/2017. (VIII. 22.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 317/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozatát – 
egységes szerkezetben – az alábbiak szerint módosítja:  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja utólagosan tudomásul veszi, hogy a társaság 
2017. július 31. napján megtartott taggyűlése a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2017. július 31. napjától 
2020. július 30. napjáig tartó határozott időtartamra 
 
Hargitai Katalin 3000 Hatvan, Kertész utca 5., 
Kondek Zsolt 3000 Hatvan, Váci Mihály utca 7., és 
Papp István 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7. 
 
szám alatti lakosokat választotta meg. 
 
A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen látják el.”” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  402/2017. (VIII. 22.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 318/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozatát – 
egységes szerkezetben – az alábbiak szerint módosítja:  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja utólagosan tudomásul veszi, hogy a társaság 
2017. július 31. napján megtartott taggyűlése a társaság könyvvizsgálójának 2017. július 31. napjától 2020. május 
31. napjáig számított határozott időtartamra a GABOL Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 3000 



Hatvan, Irinyi János utca 10.; képv.: Oláh Gábor ügyvezető; cg.10-09-033250; MKK nyilvántartási száma: 004062; 
személyesen közreműködő kijelölt könyvvizsgáló: Oláh Gábor kamarai tag könyvvizsgáló /MKVK tagszáma: 
000081/) választotta meg 50.000,-Ft + áfa/év megbízási díjért.”” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  403/2017. (VIII. 22.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
A. u. 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 328/2013. (V. 30.) számú, a 
450/2014. (V. 29.) számú, valamint a 381/2015. (V.28.) számú képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező módosító okiratot, valamint a határozat 2. számú mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Okirat száma: _____________/2017. 

Módosító okirat 

A Hatvani Százszorszép Óvoda Hatvan Város Önkormányzata által 2015. május 28. napján kiadott, SZÓ-
1/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 6.1. pontja az alapító okirat 3.2. pontjába kerül át. 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak szerint: 
a) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 

tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.  

b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: Kizárólag a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással összefüggő feladatok ellátása. Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt a 
különleges bánásmódot igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
érzékszervi (nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

c) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai:Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési 
törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

d) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben:A köznevelési intézményben a pedagógusok és más 
munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben 
tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

f) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai:A pedagógiai szakszolgálat köznevelési 
törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.  

g) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai:A pedagógiai szakszolgálat köznevelési 
törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

h) Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai: A pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési 
törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása. 

i) Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai: A pedagógiai szakmai szolgáltatások 
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 



2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

7 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai  

8 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai  

9 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai  

 

4. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 „5 év határozott időre. Az egyéb munkáltatói jogokat Hatvan Város Polgármestere gyakorolja.” 

 

5. Az alapító okirat 6.2. pontja 6.1. pontra változik és az alábbi 6.1.3 ponttal egészül ki: 

 „6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi gazdasági feladatait a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) látja el.” 

 

6. Az alapító okirat 6.3 pontja 6.2. pontra, a 6.4. pontja 6.3. pontra változik. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Hatvan, 2017. augusztus 22. 

P.H. 

»aláírás«  
 

Okirat száma:_________________/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Hatvani Százszorszép Óvoda alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1.megnevezése: Hatvani Százszorszép Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 



2.2.1.megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

2.2.2.székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1 
Óhatvani Óvoda és Általános 
Iskola 

3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

3.1.2.székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

 3.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 

 3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a 

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak szerint: 
a) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 

tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.  

b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: Kizárólag a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással összefüggő feladatok ellátása. Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt a 
különleges bánásmódot igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
érzékszervi (nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – gyengénlátó), értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

c) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai:Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési 
törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

d) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben:A köznevelési intézményben a pedagógusok és más 
munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben:Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben 
tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

f) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai:A pedagógiai szakszolgálat köznevelési 
törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.  



g) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai:A pedagógiai szakszolgálat köznevelési 
törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

h) Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai: A pedagógiai szakmai szolgáltatások köznevelési 
törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása. 

i) Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai: A pedagógiai szakmai szolgáltatások 
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

7 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai  

8 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai  

9 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területén az óhatvani 
városrész kijelölt körzete – ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után további felvételi lehetőség a maximális 

létszámig van.     

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén óvodavezető áll, aki magasabb 

vezető beosztású közalkalmazott. Az óvodavezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános 
pályázati eljárás keretében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti jogviszony A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyáról a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.  

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1.típusa: óvoda 

6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi gazdasági feladatait a Hatvani Közös Önkormányzati 

Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhelyén  150 fő 



6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. 3978/21 

hrsz.   
845 Hatvan Város 

Önkormányzata 
Óvodai 
nevelés 

 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Hatvani Százszorszép Óvoda 2017. 
augusztus 22. napján kelt, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó 
____________/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 
Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 

Határozat száma :  404/2017. (VIII. 22.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó 
J. u. 10.; hatvani 4524/1 hrsz.) ingatlanának tulajdonosa, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani 
Tankerületi Központ EFOP-4.1.6-16 kódszámú pályázatához szükséges nyilatkozat aláírására, amelyben 
hozzájárul a támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozik arról, hogy az ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 22. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  405/2017. (VIII. 22.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch Elektronika Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvani 
Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) folyosóinak, parkjának és környezetének 
2017. augusztus 26-án végzendő  munkáihoz (folyosók festése, kerítés renoválása, padok, ülőkék fa elemeinek 
festése, parkosítás), azzal a kikötéssel, hogy a cég köteles a felújítási munkák során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 24. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


