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 Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
20/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 

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

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

1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A fizető parkoló területén kizárólag 
a) a jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében, vagy 
b) ingyenesen  
ba) a Hatvan Kártyához kapcsolódó parkolási engedély ellenében;  
bb) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt járművel; 
bc) figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató járművel; 
bd) segédmotorkerékpárral és kerékpárral; 
be) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművével; 
bf) a fegyveres erők és testületek azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott járművével; 
bg) érvényes parkolási engedéllyel rendelkező, mozgásában korlátozott személy járművével vagy az őt 

szállító személy járművével;     
bh) zöld rendszámmal ellátott gépjárművel 
lehet várakozni.” 
 
2. § Az ÖR. 20/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A 2. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni, aki 
a) megfelelően elhelyezett és érvényes parkolójegy nélkül, 
b) mobiltelefonnal történő díjfizetés mellőzésével,  
c) parkolási engedély nélkül, vagy 
d) nem a 20. § (2) bekezdésének bb)-bh) alpontja szerinti járművel  
várakozik gépjárművével a várakozóhelyen. 
 
3. § Ez a rendelet 2017. szeptember 2-án lép hatályba és 2017. szeptember 3-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. augusztus 31. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
21/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki: 

„(3) Az 1. mellékletben meghatározott utcákban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek az 
általuk kizárólagosan használt, nem a saját tulajdonukban lévő további 1 db gépjárműre behajtási engedélyt 
igényelhetnek. A kérelemhez csatolni kell a gépjármű kizárólagos használatára vonatkozó megállapodást vagy 
igazolást.  

 
2. § Ez a rendelet 2017. szeptember 2-án lép hatályba és 2017. szeptember 3-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. augusztus 31. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
22/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszerér ől szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a bölcsődei ellátás szakmai 
programjának mellékletét képező bölcsődei jelentkezési lapon az intézmény vezetőjéhez írásban nyújthatja be. Az 
intézménybe történő felvétel tárgyában az intézmény vezetője érdemi döntést hoz, az intézmény felvételi 
szabályzata alapján.” 

(2) A R. 9. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki: 
„(5) A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátása 

megkezdésének napján a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be. 
(6) Amennyiben a bölcsőde vezetője által hozott döntés a kérelmező érdekét sérti, úgy a döntés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény vezetőjéhez benyújtott, de a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzőjének címzett fellebbezéssel lehet élni. 

(7) A jegyző döntésének előkészítése a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályán 
történik. A jegyző a fellebbezésről határozatban dönt.” 

 
2. § Ez a rendelet 2017. szeptember 2-án lép hatályba és 2017. szeptember 3-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. augusztus 31. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefügg ő partnerségi 
egyeztetésr ől 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV, törvény 12. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. A rendelet hatálya  
 

1. § E rendelet hatálya Hatvan város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési 
stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi 
rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés 
szabályaira terjed ki. 

 
2. § Hatvan város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált 

településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi 
arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, 
civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik. 
 

2. A partnerek meghatározása  
 

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  

b) a hatvani székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
c) a hatvani székhellyel bejegyzett civil szervezet, 
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt 
legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet. 



3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei  
 

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti 
előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) a hatvani helyi újságban vagy online lapban, és 
c) a www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. 

rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján 
történik.  

 
5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése vagy 

módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató 
keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) a hatvani helyi újságban vagy online lapban, és 
c) a www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
 
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek 

tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –  
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) a hatvani helyi újságban vagy online lapban, és 
c) a www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek 

tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –  
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) a hatvani helyi újságban vagy online lapban, és 
c) a www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén – a (4) 

bekezdés szerinti eset kivételével –, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, – a Korm. rendelet szerinti 
munkaközi tájékoztató keretében –  

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,  
b) a hatvani helyi újságban vagy online lapban, és 
c) a www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá  
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által 

rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a 
felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek 
tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –, a 
www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 
partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a 
www.hatvan.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

 
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási szervek 

számára tájékoztatásra bocsátott dokumentumot, 
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és  
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsátott dokumentumokat, tárgyalásos és 

állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó 
munkarészeket,  

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt, és  
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

 
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályozás az irányadó. 
 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfog adásának és nyilvántartásának módja  
 



9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A 
lakossági fórumot követő 8/15 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét 
számított 8/15 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Hatvan Város Önkormányzatának címére (3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.) történő megküldéssel, vagy 

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a 
hirdetmény ilyet tartalmaz. 

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot 
nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és 
elfogadási szakaszban egyaránt. 

(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az 
egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell 
tekinteni. 

(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező 
partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni.  

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a 
(4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő 
partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét 
követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a 
településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 

(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben 
megállapított határidőben – megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve. 

(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén 
indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít. 

 
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás 

indokolásáról a képviselő-testület dönt. 
(2) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott 

kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett. 
 
11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az 

eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,  
b) a vélemény beérkezésének időpontját,  
c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, 
d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a véleményt, 

javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a Polgármester döntését. 
 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, t elepülésképi rendelet és településfejlesztési eszkö z 
nyilvánosságát biztosító intézkedések 

 
12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott 

koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon 
belüli közzétételéről, a www.hatvan.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. 
és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól. 

 
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) 

bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

14. § (1) Ez a rendelet a 2017. szeptember 2-án lép hatályba. 
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell 

alkalmazni. A rendelet hatályba lépését megelőzően indult egyeztetési eljárásokban Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (V. 26.) 
önkormányzati rendeletét kell alkalmazni. 

(3) Hatályát veszti Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testületének a településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete. 
 
Hatvan, 2017. augusztus 31. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. AUGUSZTUS 31-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  406/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

� Tájékoztató a térségi hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról 
� 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. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2016/2017. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2016/2017. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 

2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
4. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződés 

módosításáról 
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
9. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
11. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
12. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagságának 

változásáról 
13. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
14. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2017. évi úszás 

óraszámának változásáról a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani 
Vörösmarty téri Óvoda vonatkozásában 

15. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

16. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
18. Előterjesztés a településfejlesztéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
19. Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről 
20. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról 
21. Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötendő 

együttműködési megállapodásról 
22. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
23. Előterjesztés a hatvani 10128/21 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 
24. Előterjesztés a hatvani 0244/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 
25. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 

jégcsarnok elektromos ellátásának biztosítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
26. Előterjesztés a „HATÁRTALANUL” pályázat megvalósításához szükséges döntésről 
27. Előterjesztés az „I. világháborús emlékmű létrehozása” tárgyú pályázat megvalósításához kapcsolódó 

döntésekről 
28. Előterjesztés az újhatvani sportpark létesítéséhez kapcsolódó munkákról 
29. Tájékoztató a 3-as számú főút forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 
30. Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 
31. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Iskola fűtési költségének támogatásáról 
32. Előterjesztés a látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési szerződés megszüntetéséről 
33. Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó bérleti-

üzemeltetési szerződésről 
34. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
35. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításának utólagos 



jóváhagyásáról 
36. Előterjesztés parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló megállapodás utólagos 

jóváhagyásáról 
37. Előterjesztés kockázatértékelési dokumentáció elkészítéséről 
38. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-38. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

39. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról  
2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 
3. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásáról 
4. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól  

Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
5. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 

Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester” 
 

Határozat száma :  407/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 108., 113., 114. (II. 23.), 177., 183., 184. (III. 30.), 195. (IV. 
12.), 243., 244. (IV. 27.), 283., 289., 290., 291., 292., 293.,295., 296., 297., 298., 299., 303., 304., 306., 308., 311. 
(V. 25.), 314., 315., 316., 317., 318., 319., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 
335., 338., 339., 340., 341., 346., 347., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 355., 356., 357., 358., 359., 362., 369., 
371. (VI. 29.), 381. (VIII. 10.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  408/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Kft. 2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  409/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Kft. 2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  410/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  411/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  412/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján 2014. január 1. napjától kezdődő 



hatállyal 2017. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok 
ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal közös 
megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Közszolgáltatási szerződés munkahelyi és közétkeztetés ellátására 

 
mely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10;; 
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth 
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.; 
cégjegyzékszáma: 10-09-034409; adószáma: 24799591-2-10; képviseli: Smidné Vereb Julianna ügyvezető) mint 
közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) 
 
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) 
Felek rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladataként deklarált 
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatás céljából, annak ellátásra közszolgáltatási szerződést kíván kötni 
Közszolgáltatóval. 
 

2.) 
Jelen szerződésben foglalt közszolgáltatás a következő önkormányzati fenntartású vagy működtetésű, illetve az állami 
intézményfenntartó központ általi fenntartású intézményekre vonatkozik: 
 
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (Hatvan, Kossuth tér 1.); 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi Bálint út 44.); 
Hatvani Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.); 
Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd utca 43.); 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (Hatvan, Vörösmarty tér 1.); 
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (Hatvan, Szabadság út 13.); 
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (Hatvan, Géza fejedelem utca 2.); 
Hatvani Szent István Általános Iskola (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.); 
Hatvani Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai Mór út 9.); 
Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.); 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.); 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (Hatvan, Kossuth tér 2.); 
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium (Hatvan, Balassi Bálint út 17.); 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) 
ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma (Hatvan, Vécsey utca 2/a.); 
 

3.) 
Közszolgáltató a megrendelővel megkötött vagyonkezelési szerződéssel biztosított tárgyi feltételek alapján köteles saját 
alkalmazottjai útján a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatást ellátni, mely feladatellátás során közreműködőt 
nem vehet igénybe. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szükséges árubeszerzésekre, építési beruházásokra, a 
vagyonkezelési szerződés hatálya alá tartozó ingatlanok és ingóságok felújítására, karbantartására, javítására, 
állagmegóvására, ételszállításra, illetve számviteli, auditálási, könyvelési és adó tanácsadási szolgáltatásra. 
 

4.) 
Közszolgáltató kijelenti, hogy a főző és melegítő konyhákra vonatkozó hatósági engedélyek rendelkezésre állnak. 
 

5.) 
Megrendelő kijelenti, hogy a 2.) pontban felsorolt intézmény közreműködésével közszolgáltató rendelkezésére 
folyamatosan bocsátja a közszolgáltatásra vonatkozó valamennyi adatot, így az ellátandó személyek számát 



korcsoportonkénti bontásban, dietetikus és liszt érzékeny étkeztetési igény nagyságát, óvodában, iskolában szervezett 
kedvezményes étkeztetés normatívájának várható nagyságát. 
 

6.) 
Közszolgáltató vállalja, hogy a munkahelyi és közétkeztetést az intézmények tekintetében a vonatkozó jogszabályok, 
hatósági engedélyek, élelmiszerbiztonsági előírások alapján az ellátandó személyek számának megfelelően 
folyamatosan biztosítja. Közszolgáltató jogosult a jelen szerződésben vállalt közszolgáltatási tevékenységét nem 
veszélyeztetve harmadik személy részére éttermi és rendezvényszervezési szolgáltatást nyújtani. 
 

7.) 
a) Közszolgáltató vállalja, hogy az alapfokú oktatási intézményekben tanítási napokon órarendtől/foglalkozási 

rendtől függően tízórait/ebédet/uzsonnát, a középfokú oktatási intézményben tanítási napokon 
reggelit/ebédet/vacsorát, a Hatvani Közös Önkormányzati  Hivatalban munkanapokon 12.00 óra és 13.30 óra 
között ebédet biztosít. 

b) Közszolgáltató továbbá vállalja, hogy intézményi és önkormányzati rendezvények esetében külön 
megállapodás szerint a felmerülő igényeknek megfelelően gondoskodik az éttermi szolgáltatásról. 

c) Közszolgáltató vállalja, hogy napi bontásban valamennyi intézmény tekintetében a közszolgáltatás nyújtásának 
időtartama alatt étlapot készít korcsoportok megjelölése mellett legalább 4 hetes időintervallumra, melyet 8 
nappal korábban megrendelő részére megküld véleményezés céljából. Közszolgáltató biztosítja, hogy az 
étlapot a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak való megfelelőség szempontjából dietetikus 
ellenőrzi és elemzi. 

d) Közszolgáltató vállalja szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. 
 

8.) 
Közszolgáltató a közszolgáltatás biztosítása során köteles szorosan együttműködni megrendelővel és az 
intézményekkel, melynek keretében különösen a közszolgáltatás folyamatos ellátásának akadályba ütközését jelezni 
köteles.  

 
9.) 

Felek megállapodnak abban, hogy megrendelő a közoktatási intézmények vonatkozásában a közétkeztetési tevékenység 
ellenértékét (nyersanyag+rezsi+ÁFA) -  havonta utólag a közszolgáltató által az intézmény nevére kiállított számla 
alapján a számlán feltüntetett teljesítési határidőig teljesíti közszolgáltató részére: 
 
Közszolgáltató vállalja, hogy az oktatási intézményekben szervezett kedvezményes étkeztetés normájának 
megállapítása érdekében tárgyévre előre kalkulációt készít megrendelő számára. Felek megállapodnak, hogy 
közszolgáltató az előírásoknak megfelelően, illetve megrendelő kérése alapján adatot szolgáltat a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint, így különösen a közétkeztetésre vonatkozó normatíva igénylése és elszámolása 
tekintetében.  
 
Közszolgáltató nyilatkozza, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés keretében meghatározott díjbeszedés tevékenység 
vonatkozásában az ellenőrzési jogokat a megrendelő önkormányzat részéről az önkormányzat belső ellenőrzése látja el. 

10.) 
A közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya  

 
Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2017. szeptember 1. napjától kezdődő hatállyal 2020. augusztus 
31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. 

 
11.)  

A közszolgáltatási szerződés megszűnése 
 

Jelen szerződés megszűnik: 
 
- A jelen okirat 10.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével. Amennyiben bármelyik  szerződő 

fél a határozott időtartam lejártát követően nem kívánja a jogviszonyt fenntartani, úgy ezen szándékot a 
lejáratot megelőző 3 hónappal megelőzőleg köteles a másik fél részére írásban jelezni; 

- A felek között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnésével; 
- A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 

bármelyik fél általi rendkívüli felmondással. Ezen felmondási jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett fél 
köteles a szerződésszegés okára és a szerződésszerű teljesítésre a másik felet határidő tűzésével felhívni. A 
rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a szerződésszegés 
megszüntetésére megadott határidő eredménytelenül telik el; 

- Közös megegyezéssel; 
- Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 



- A közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladat megszűnésével. 
- Felek megállapodnak abban, hogy jelen közszolgáltatási szerződés bármely fél által 3 (három) hónapos 

felmondási idő közbeiktatása mellett, indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja.  
 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a megszűnést 
követő 15 napon belül. 
 

12.) 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a 
vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. 
(VI. 30.) VM rendelet szabályai az irányadók. 
 
Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 412/2017. (VIII.31.) sz. határozata hagyta jóvá. 
 

13.) 
Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem 
lehetséges, úgy hatáskörtől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 
 
Jelen okiratot szerződő felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2017. augusztus 31. 
 

Horváth Richárd polgármester  Smidné Vereb Julianna ügyvezető 
Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Közétkeztetési Kft. 

megrendelő  közszolgáltató 
 

Határozat száma :  413/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  414/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  415/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3000 
Hatvan, Madách u. 12.) 2015. október 30-án a 700/2015 (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közterületeken elhelyezett hirdető berendezések üzemeltetésére 
megkötött szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 30. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
ÜZEMELTETÉSI SZERZ ŐDÉS 

– módosításokkal egységes szerkezetben – 
 

Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma:   15729394 



 - adószáma:   15729394-2-10 
 - képviseli:   Horváth Richárd polgármester 
 - mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) 
 
másrészről: 
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Madách u. 12. 
 - adószám:   23045741-1-10 
 - cégjegyzékszám:  10-09-031348 
 - képviseli:   Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 - mint üzemeltető (a továbbiakban: üzemeltető) 
 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Az üzemeltetési szerződés tárgya 
 
1./ Jelen okirat aláírásával tulajdonos üzemeltetésbe adja üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi a tulajdonos kizárólagos 
tulajdonát képező a jelen okirat 1. számú mellékletében tételesen feltüntetett Hatvan város közterületein elhelyezett 
hirdető berendezéseket. 
 
2./ Az üzemeltetési szerződés hatálya alatt üzemeltető jogosultságot szerez a hirdető berendezések használatára és azok 
bérbeadás jogcímén történő hasznosítására. 
 

II. Az üzemeltetési szerződés időtartama, díja 
 

1./ Jelen szerződést felek 2015. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik. 
 
2./ Üzemeltető a szerződés tárgyát képező hirdető berendezések üzemeltetéséért havonta összesen 15.000,- Ft + ÁFA 
díjat köteles fizetni. 
 
Üzemeltető a díjat a tulajdonos számlája alapján, az ott meghatározott teljesítési határidőig köteles megfizetni. 
 
3./ Az 1. melléklet tárgyainak birtokba adására 2015. november 1. napján, az 5 db új city light táblák – a 
mellékletben kiemelve – átadására 2017. szeptember 30. napján kerül sor. 
 
 

III. Szerződő felek kötelezettségei 
 

1./ Üzemeltető köteles a hirdető berendezéseket rendeltetésszerűen használni, azokat a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint hasznosítani. A rendeltetésszerű használat, illetve hasznosítás során felmerülő költségeket 
üzemeltető köteles viselni. 
2./ Tulajdonos köteles üzemeltető részére biztosítani a hirdető berendezések rendeltetésszerű és zavartalan használatát. 
Amennyiben a hirdető berendezésekben – bizonyítottan nem az üzemeltető tevékenységéből eredendően kár keletkezik, 
úgy azt a tulajdonossal történt egyeztetés után az üzemeltető köteles helyreállítani.  
 

IV. A szerződés megszűnése és megszüntetése 
 

1./ Jelen szerződést a tulajdonos az alábbi eseteken jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján a 
szerződés felmondás közlése napján megszűnik: 
 
a./ A szerződés tárgyainak üzemeltető részéről történő szándékos rongálása vagy ismételten előforduló súlyos 
gondatlanságra visszavezethető károkozás, 
 
b./ Bármely egyéb esetben, amikor üzemeltető magatartása a szerződés célját vagy telesítését súlyosan veszélyezteti, 
különösen, ha az üzemeltető nem gondoskodik a hirdetőfelületek hasznosításáról. 
 
2./ Üzemeltető azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásban felmondani, ha tulajdonos a használatba adott hirdető 
berendezések korlátozástól mentes használatát akadályozó vagy kizáró és tulajdonosnak felróható körülményeket 
felszólítás ellenére haladéktalanul nem hárítja el. 
 
3./ A felek megállapodhatnak abban, hogy a szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél részéről sor kerülhet, ha a 
felek súlyos szerződésszegést megvalósító módon bármely jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesznek 
eleget. 



 
4./ Bármely fél jogosult jelen szerződést 60 napos felmondási idő közbeiktatásával indoklás nélkül felmondani. 
 

V. Záró rendelkezések 
 

1./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat egyeztetni, amelynek 
eredménytelensége esetén jogvita esetére értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
2./ Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 700/2015. (X. 29.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
3./ Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 416/2017. (VIII. 31.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag írtak alá. 
 
Hatvan, 2017. ……………………. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 tulajdonos üzemeltető 
 

Szerződés melléklete 
 

Az önkormányzat hirdet ő berendezéseinek helyei  
 
1. hatvani 4220/6 hrsz. Horváth Mihály út - Temető utca kereszteződése 1 db tábla 
2. hatvani 3415 hrsz. Balassi Bálint út 114. szám előtt 1 db tábla 
3. hatvani 3292 hrsz. Horváth Mihály út 111. szám előtt 1 db tábla 
4. hatvani 4220/16 hrsz. Horváth Mihály út 14. szám előtt 1 db tábla 
5. hatvani 2763/2 hrsz. Vas Gereben utca - Balassi Bálint út kereszteződése 1 db tábla 
6. hatvani 2723/3 hrsz. Ifjúság útja 2. szám előtt 1 db tábla 
7. hatvani 1184 hrsz. Béke utca 20. szám előtt 1 db tábla  
8. hatvani 5434 hrsz. Kölcsey Ferenc út 40. szám előtt 1 db tábla 
9. hatvani 857/1 hrsz. Apafi utca 35. szám előtt 1 db tábla 
10. hatvani 2331 hrsz. Bajcsy-Zsilinszky út 105. szám előtt 1 db tábla 
11. hatvani 5227/1 hrsz. Kossuth tér 2 db henger 
12. hatvani 2630/8 hrsz. Autóbusz-pályaudvar 1 db tábla 
13. hatvani 510/4 hrsz. Rákóczi út - Mészáros Lázár út kereszteződése 1 db tábla 
14. hatvani 895/16 hrsz. Rákóczi út Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződése 1 db tábla 
15. hatvani 2630/12; 2631/4 hrsz. Radnóti tér 3 db citylight tábla 
16. hatvani 4568/54 hrsz. Horváth Mihály út 11. szám előtt 1 db henger 
17. hatvani 5157 hrsz. Horváth Mihály út - Dózsa tér kereszteződés 1 db henger 
18. hatvani 2702/1 hrsz. Bástya utca 1 db henger 
19. hatvani 895/16 hrsz. Rákóczi út 16. sz. előtt 1 db henger 
20. hatvani 895/14 hrsz.       Rákóczi út 45. sz. előtt 1 db city light 
 

Fedett autóbusz váróhelyeknél elhelyezett hirdet ő berendezések helyei:  
 

1. hatvani 5227/1 hrsz.  Kossuth tér 1 db city light 
2. hatvani 4220/6 hrsz. Horváth Mihály út - Temet ő utca keresztez ődése 1 db city light  
3. hatvani 5329/2 hrsz. Radnóti tér 1 db city light 
4. hatvani 5329/1 hrsz. Zagyvahíd Népkert fel őli oldal 1 db city light  
6. hatvani 4220/8 hrsz. Horváth Mihály út – Kazincz y utca keresztez ődése 1 db  city 
light  
7. hatvani 4220/13 hrsz. Horváth Mihály út – Ratkó József utca keresztez ődése 1  db 
city light  
8. hatvani 4251/2 hrsz. Csányi út 1 db city light  

 
 
 



Határozat száma :  416/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  417/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  418/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. 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.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma :  419/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. 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.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  420/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján”” 

 
Határozat száma :  421/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadta el a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet.” 

 
Határozat száma :  422/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagja elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítását a 
mellékletekkel együtt.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat melléklete szerinti módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
(A 422/2017. (VIII. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  423/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 

Alapítvány alapítója Dr. Sipos Mihály (an.: Szedmák Mária, 3300 Eger, Pázmány Péter út 4.) lemondását a  
Heves Megyei  Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi  tagságáról 2017. július 26. napjával 
tudomásul veszi. Egyidejűleg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a megüresedett 
kuratóriumi tagsági helyre 2017. szeptember 1. napjától határozatlan időre Vitéz Zsoltot (anyja neve: Tusai 
Mária Magdolna, lakcím: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.) választja meg. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány Kuratóriumát, hogy az új Ptk.-nak való megfelelés érdekében készítse elő az Alapítvány új alapító 
okiratát az alapítók általi jóváhagyás, illetve a változásbejegyzés bírósághoz történő benyújtása érdekében.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2017. szeptember 1. 
  2. pont: 2017. szeptember 10. 
F e l e l ő s  : 1. pont: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 2. pont: Farkas Zoltán kuratóriumi elnök 

 
Határozat száma :  424/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Papp Zoé Doroti, Balog Patrik, Bödecs Barnabás, Varga Lara, 
Hegyi Márk János, Csertyaszki Péter, Kővári Laura, Sallai Adél, Dávid Laura Réka, Kommenda Dóra, Pethő 
Zsombor, Sisa László, Nyíri-Szujer Lili és Nyíri-Szujer Fruzsina gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 560.000,- Ft – azaz Ötszázhatvanezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési 
támogatása” előirányzat terhére.” 
 

H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma :  425/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu 
Óvoda és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményi úszásoktatásának óraszámát, 2017. szeptember 1. és 
2017. december 31. közötti időszakra összesen 10 óráról 15 órára emeli meg. 
Az óraszám emelés az intézmények költségvetését nem érinti.  
A pénzügyi fedezet a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  426/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2. cégjegyzékszáma: 10-09-034409 képviseli: Smidné Vereb 
Julianna ügyvezető) 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  : 2017. szeptember 1. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma :  427/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. út 2.), mint költségvetési szerv létszámkeretét 2017. szeptember 1. napjától 5 álláshellyel megemeli és 
összesen 65 álláshellyel hagyja jóvá. 
A létszámbővítéssel járó személyi kiadások növekedésére Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetése 
fedezetet nyújt.” 
 



H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  428/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamarával (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.) együttműködési megállapodást köt a 2017. november 
3-án megtartandó kamarai választások technikai lebonyolítására vonatkozóan. A kamara a felmerülő költségek 
ellentételezésére 15.000 forintot fizet meg az önkormányzat részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a kamara Helyi Kamarai Választási 
Bizottságába – a jegyzővel egyeztetve – egy önkormányzati dolgozót delegáljon. 
A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kamarával kötendő együttműködési 
megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  429/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlást szervez 
a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 1999-2017. között született gyermeket nevelő 
családoknak gyermekenként, az önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők részére. A 
kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek azok a személyek is, akik a Heves Megyei Kormányhivatal 
Hatvani Járási Hivatala által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szabályai szerint – megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 
kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt 
határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen 
vehető igénybe.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 30. (akció lebonyolítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  430/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. október 14-ére tervezett kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgár Viktória egyéni 
vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny, Pattantyús u. 2.) rendeli meg a burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kg-os 
kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 10.382.250,- Ft 
értékben.  
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan, Sahalom út 2.) mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os 
kiszerelésben bruttó 7.620.000,- Ft értékben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „burgonya- hagyma- almaosztás”, 
valamint a segélyezés költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma :  431/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 349/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozatát 
hatályon kívül helyezi.” 
 
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 :  432/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 10128/21 helyrajzi számú kivett 
zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kérelmező tulajdonosaival a magánerő bevonásával 
megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati 
rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak 
szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 



 
H a t á r i d ő  : 2017. október 31. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  433/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 0244/7 helyrajzi számú ingatlan 
belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával a magánerő bevonásával megvalósuló, útépítés és 
közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletének, a külterületi 
ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 31. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  434/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/40 
hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok elektromos energia ellátásához szükséges mérőhely kialakítása 
érdekében – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 356/2016. (V.12.) sz. határozatával biztosított 
361.980.261,- Ft támogatás terhére – bruttó 1.257.300,- Ft pénzeszközt ad át.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 

Határozat száma :  435/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében a HAT-17-04-2017-
00031 azonosítószámú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kapcsolatának erősítése” című támogatott 
pályázattal kapcsolatos utazásszervezési feladatok elvégzésével a Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő 
Kft.-t (1112 Budapest, Zólyomi út 40/B) bízza meg bruttó 2.400.000,- Ft értékben. A pénzügyi fedezet pályázati 
forrásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 5. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  436/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIM-16HF-31-22/2017 nyilvántartási számú pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan a belvárosi temetőben lévő I. világháborús eredeti emlékmű elbontásával és 
kőkeresztjeinek restaurálásával Nagy István József restaurátort (3000 Hatvan, Batthyányi u. 7.) bízza meg 
605.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 4. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  437/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIM-16HF-31-22/2017 nyilvántartási számú pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan a belvárosi temetőben lévő I. világháborús új emlékmű környezetének 
kialakításával a Hatvani Szolgáltató Intézményt (3000 Hatvan, Temető út 14/A.) bízza meg bruttó 1.665.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás pályázati támogatásból és az 545/2016. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 4. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  438/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIM-16HF-31-22/2017 nyilvántartási számú pályázat 
megvalósításához kapcsolódóan a belvárosi temetőben lévő I. világháborús új emlékmű elkészítésével és 



felállításával Laczik Csaba szobrászt (3012 Nagykökényes, Klapka u. 17.) bízza meg bruttó 2.930.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 4. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  439/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hajdú utca - Bálvány utca kereszteződésénél lévő 
1972/2 hrsz.-ú ingatlanon 2 db térvilágítási oszlop és a kapcsolódó elektromos rendszer tervezési, kivitelezési 
munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.220.316,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „Bástya utca közvilágítása, T-COM Hálózat kiépítése” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  440/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hajdú utca - Bálvány utca kereszteződésénél lévő 
1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett térvilágítási oszlopra telepítendő biztonsági kamera rendszer tervezési és 
kivitelezési munkáival a Global-Line Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 
1.678.305,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „Bástya utca közvilágítása, T-COM Hálózat kiépítése” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  441/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hajdú utca - Bálvány utca kereszteződésénél lévő 
1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a szomszédos ingatlan felé betekintést gátló kerítés létesítésével a Norma-Bau Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 670.560,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a Felhalmozási kiadások között a „Bástya utca közvilágítása, T-COM Hálózat kiépítése” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  442/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca Nagy Sándor utca és Szabadság út 
közötti szakaszának a felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 
111.) bízza meg bruttó 16.394.659,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  443/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zsilip utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 6.806.565,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  444/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dolgozók útja felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 8.063.116,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  445/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldfa utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 12.283.440,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  446/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váczi Mihály utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 10.180.028,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  447/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Forgács Simon utca Apafi utca és Kölcsey Ferenc utca 
közötti szakaszának a felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 
111.) bízza meg bruttó 11.234.420,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  448/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 11.041.786,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  449/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kosztolányi út Apafi utca és Esze Tamás utca közötti 
szakaszának a felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
bízza meg bruttó 8.767.166,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  450/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 8.797.671,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  451/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tabán út Zrínyi utca és Kinizsi utca közötti szakaszának a 
felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
7.322.566,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 6.431.150,-Ft erejéig, 
illetve az „Általános tartalék” költséghelyen 891.416,-Ft erejéig rendelkezésre áll.” 
 
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 :  452/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Iskola támogatásának 
előirányzatát 500 eFt összeggel megemeli, melyet az intézmény a közüzemi számlákon belül gázdíj számlák 
kifizetésére fordíthat. 
Az 500 eFt összeg fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalékból kerül 
átcsoportosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma :  453/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 12. szám alatti 5231/2 hrsz-ú ingatlanon 
meglévő múzeum épület látványraktárral történő bővítésének építési engedélyezésű terv szintű építészeti-műszaki 
tervezésére a KOVATERV Kft.-vel megkötött szerződést közös megegyezéssel megszünteti bruttó 444.500,- Ft 
elszámolási összeggel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet alapján az általános tartalékkeretből volt biztosítva. A különbözet más célú felhasználás érdekében 
felszabadításra kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 15. (szerződés megszüntetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  454/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására, valamint a 
közműves szennyvíz-szolgáltatás ellátására vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Heves Megyei Vízmű 
Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2.). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti-üzemeltetési szerződések   aláírására 
azzal, hogy a szerződéseket az aláírást követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-
testület ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 30. (a szerződések aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  455/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) által elkészített 2017. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra vonatkozó alábbi beruházásokat: 



 
Ivóvíz ágazat esetén: 
1. Hatvan Sportcsarnok ivóvíz vezeték építése 6.580 eFt+Áfa  

D160 KPE 230 fm, tolózár aknával, tűzcsappal  
631/2017 számú terv szerint 
indoklás: városfejlesztés érdekében 

 
Szennyvíz ágazat esetén: 
1. Hatvan Sportcsarnok 212 fm szennyvízvezeték építése 11.240 eFt+Áfa  

DN200 KG-PVC 205 fm, aknákkal tisztító idomokkal 
631/2017 számú terv szerint 
indoklás: városfejlesztés érdekében  

2. Szennyvíztelep iszapvíztelenítő gépház átalakítása 12.500 eFt+Áfa  
indoklás: iszapprés korszerűsítéssel összhangban 

3. Szennyvíztelep iszapkihordó csiga korszerűsítése 4.900 eFt+Áfa  
indoklás: iszapprés korszerűsítéssel összhangban 

4. Szennyvíztelep uszadék, homokvíztelenítő és nitrát szivattyú felújítása 4.500 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

5. Szennyvíztelep légfúvó felújítása 2db 3.300 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

6. Köztéri szennyvíz átemelő szivattyúinak felújítása/cseréje 10.000 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel 

7. Szennyvízakna fedlapok felújítása  2.400 eFt+Áfa  
indoklás: közlekedésbiztonság állagmegóvás érdekében 

 
8. Házi átemelős rendszerek felújítása korszerűsítése 

155 db átemelőben nyomóvezeték cseréje fix kivitelűre (50 db/év) 1.580 eFt+Áfa  
indoklás: rossz konstrukció miatt a lakosságnál szennyvízelöntést okozhat a hiba 

 
Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen: 57.000 eFt + Áfa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról értesítse a Heves 
Megyei Vízmű Zrt.-t.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 15.  (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  456/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 
2017. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei Vízmű Zrt. végezze el. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés tervezetek aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 30. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

(A 456/2017. (VIII. 31.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma :  457/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) és Hatvan Város Önkormányzata között 2016. október 11. napján a szennyvíz ágazati beruházások in-
house módon történő elvégzésére létrejött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal.” 
 
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 

 
(A 457/2017. (VIII. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  458/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvani Társasház Projekt Kft. (székhely: 
8000 Székesfehérvár, Bástya u. 6.) és Hatvan Város Önkormányzata között 2017. július 11. napján a hatvani 5167 
hrsz.-ú ingatlanon építendő társasházzal kapcsolatos parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló, a 



határozat mellékletét képező megállapodást.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

(A 458/2017. (VIII. 31.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  459/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 22 db önkormányzati intézmény Legionella baktérium 
kockázatértékelési dokumentációjának elkészítésével a Work Trend Kft.-t (3000 Hatvan, Kölcsey F. u. 40.) bízza 
meg bruttó 977.900.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2017. évi városüzemeltetési feladatok között a Környezetvédelmi feladatok 
költséghelyen bruttó 977.900.- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll.” 
 
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 :  460/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2017. évi 
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 121/2017 (II. 23.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2017. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft) 
Óvodák   

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u . 3.)   

villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben (36/2010.) felvett hiányosságok pótlása 
(EPH bekötés hiánya) 712 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi  B. u. 44.)   
gyermekmosdók teljes felújítása: szerelvények, burkolatok cseréje, elválasztók 
felszerelése (4db) 1db! 1 775 

érintésvédelmi hiányosságok pótlása 718 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13 .)   

Csiga csoport gyermekmosdójának járólapozása, csempézése 1 464 

udvari tárolón tetőcsere 125 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 451 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    

tető átvizsgálása, tetőcserép sok helyen törött 1 000 

ivókút kialakítása az udvaron 238 

érintésvédelmi hiányosságok pótlása 762 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösma rty tér 1.)   

étkező kialakítása (gipszkartonnal leválasztva, szekrénykonyha, harmonika ajtó) 
függetlenül a melegítő konyhától 514 
udvari játékok folyamatos cseréje, balesetveszélyes homokozó átalakítása  250 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Z s. út 10.)   

az épület körül és a bejáratoknál a belső járdák burkolatának cseréje térkőre, több 
helyen balesetveszélyes 1 000 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 700 
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. Út  10.)   



érintésvédelmi hiányosságok pótlása 508 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

Kék cinege csoport mosdójának felújítása, rendkívül erős, szúrós csatornaszag 
észlelhető minden nap. 1 353 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 388 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   

Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)   
tető több helyen beázik, javítása szükséges 1 000 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 1 029 

Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   

Katica csoport udvarán az ütésálló burkolatának több helyen felvált, az alatta levő 
beton balesetveszélyes 92 
konyhai elszívó motorvédelmének kialakítása 79 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács út 3.)   

udvaron lévő tartóoszlopok, akadálymentes feljáró éles peremének élvédővel tröténő 
burkolása, balesetveszély miatt 127 
Iskolák   

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.)   
tornaterem főfalainak vakolat javítása és festése, főfalak előtt futó csővezetékek és 
ajtók festése 566 
    
tartalékkeret 149 
    

Összesen: 15 000 
 

Határozat száma :  461/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 44.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 717.550,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  462/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 387.350,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  463/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
Mesevilág tagóvodája (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt 
hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 
utca 8.) bízza meg bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  464/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Napsugár Óvoda (3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 450.850,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  465/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Százszorszép Óvoda 
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 711.200,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  466/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Varázskapu Óvoda 
(3000 Hatvan, Jókai utca 9.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 762.000,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
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 :  467/2017. (VIII. 31.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Idősek Napközi Otthona 
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 5.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 
1.028.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
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 :  468/2017. (VIII. 31.)  sz.  zü. k épv. test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 

 
Határozat száma :  469/2017. (VIII. 31.)  sz.  zü. k épv. test. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma :  470/2017. (VIII. 31.)  sz.  zü. k épv. test. hat.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 



Határozat száma :  471/2017. (VIII. 31.)  sz.  zü. k épv. test. hat.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma :  472/2017. (VIII. 31.)  sz.  zü. k épv. test. hat.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma :  473/2017. (VIII. 31.)  sz.  zü. k épv. test. hat.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kitüntetési üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 

Határozat száma :  474/2017. (VIII. 31.)  sz.  zü. k épv. test. hat.  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos döntést hozott. 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2017. augusztus 31-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 3-as számú főút forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 3-as számú főút forgalmi rendjének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót és azt a szóban 
kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2016/2017. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2016/2017. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2016/2017. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2016/2017. tanév kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeiről szóló tájékoztatót 
és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


