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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a magáner ő bevonásával megvalósuló útépítés és közm űfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 
45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításá ról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
28. § (2) 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 magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 
45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

„(1) A 6. § szerinti kérelmet a polgármester felkérésére a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és 
Városfejlesztési Irodája (a továbbiakban: szakiroda) az alábbi szakmai szempontok alapján vizsgálja meg: 

a) az igényelt beruházás terjedelmének szakmai szempontú célszerűsége, teljessége; 
b) az igényelt beruházásban résztvevők számát, mely nem lehet kevesebb az érintett ingatlantulajdonosok 

50%-ánál, útépítés esetén az érintett ingatlantulajdonosok kétharmadánál; 
c) az igényelt beruházás összhangja Hatvan város településrendezési tervével, illetve az önkormányzat 

fejlesztési terveivel; 
d) tervkészítés szükségessége.” 
 
2. § A R. 7. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 8. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 15. 

§ (3) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében „a szakfőosztály” szövegrész helyébe „a szakiroda” szöveg lép. 
 
3. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba, és 2017. július 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. június 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
19/2017. (VI. 30.) 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, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

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

30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„9. § Közterület rendeltetésétől eltérően hatósági engedély alapján használati díj megfizetése nélkül a 6. §-

ban foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható: 
a) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése; 
b) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd elhelyezése; 
c) köztárgyak (padok, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) elhelyezése; 
d) a 7. §-ban meghatározott esetekben, amennyiben a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 

használati díj fizetése alóli mentesítéshez határozatával hozzájárult; 
e) önkormányzati intézmény által szervezett rendezvény esetén.” 
 
2. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. § Közterület rendeltetésétől eltérően hatósági engedély és használati díj megfizetése nélkül a 6. §-ban 

foglaltakat figyelembe véve az alábbi esetekben használható: 
a) közfeladatot ellátó szervek, magánszemélyek részére szállított tüzelő vagy egyéb anyag, dolog vagy tárgy 

(pl.: költözködésnél bútor stb.) közterületen történő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama a 12 órát nem 
haladja meg; 

b) magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 24 óránál rövidebb időtartamra 
való elhelyezéséhez, illetve lerakásához, ha az a tevékenység a forgalmat, közlekedést nem zavarja; 

c) közművek vezetékeinek (elektromos energia, távfűtés, víz, gáz, szennyvíz, távközlési alépítmény stb.) 
meghibásodása esetén 72 órát meg nem haladó igénybevételnél, oly módon, hogy a közműtulajdonos, vagy 



közmű üzemeltető minden negyedévet követő első hónap 15-éig köteles tételes adatszolgáltatást nyújtani az 
általa üzemeltetett közművezetékek meghibásodásának helyszíneiről; 

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés (fényreklám), árusító- és bankautomata, ha az a 
közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be; 

e) önkormányzati beruházás esetén; 
f) önkormányzati rendezvény esetén az önkormányzat, illetve az önkormányzattal kötött erre irányuló 

szerződés alapján az önkormányzati rendezvényen részt vevők  vonatkozásában; 
g) az önkormányzat vagy az intézményei által szervezett rendezvényeken az önkormányzat vagy az 

önkormányzat intézményei által nyújtott kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység esetén; 
h) önkormányzat által elhelyezett reklám esetén, valamint önkormányzati tulajdonú hirdető-berendezések 

hasznosítása vonatkozásában, ha az önkormányzat és az üzemeltető között erre irányuló szerződés jött létre.” 
 
3. § (1) A R. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  Ha az építtető az általa beépítésre szánt területen vagy meglévő épület nagyobb parkoló-igénnyel járó 

bővítése, továbbá rendeltetési mód változtatás esetén nem tudja biztosítani a parkolóhelyeket, az önkormányzattal 
megállapodást köteles kötni arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a beépítésre szánt területtől legfeljebb 500 
m-es körzeten belül megépíti a közterületek közlekedésre szánt területén az építtető helyett a szükséges számú 
parkolóhelyeket, amennyiben a megépítés feltételei az önkormányzat számára adottak.” 

(2) A R. 19. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1c) Parkolás szempontjából kiemelten kell kezelni a 11. mellékletben lehatárolt városközponti területet, 

amelyen belül az (1a) bekezdésben meghatározott parkolóhely számtól -50%-kal eltérő értékek is alkalmazhatók. 
Jelentős forgalomkeltő és -vonzó (10-nél nagyobb parkolóhely igényű) új létesítményeknél minden esetben az így 
meghatározott szükséges parkolóhelyek 80 %-át telken belül kell biztosítani. Funkcióváltásnál az eltérő értékek 
alkalmazhatók, azzal az eltéréssel, hogy a szükséges parkolóhelyek az (1b) bekezdés szerint részben, vagy 
egészben közterületen is biztosíthatók.” 

(3) A R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti megállapodásban vállalja, hogy a befizetett létesítési 

hozzájárulás teljes összegének megfizetését követően egy éven belül a közterületek közlekedésre szánt területén 
kialakítja a szükséges parkolóhelyeket.” 

 
4. § (1) A R. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2)  A R. 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
5. § (1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és 2017. július 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 4/A. §-a. 

 
Hatvan, 2017. június 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

1. melléklet a 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Az önkormányzat hirdet ő berendezéseinek helyei 

 
1. hatvani 4251/3 hrsz. Horváth Mihály út - Temető utca kereszteződésben 
2. hatvani 4359 hrsz. Csányi úti vásártér előtt 
3. hatvani 3415 hrsz. Balassi Bálint út 114. szám előtt  
4. hatvani 4177/1 hrsz. Horváth Mihály út 111. szám előtt 
5. hatvani 4220/16 hrsz. Horváth Mihály út – Zrínyi utca kereszteződésében 
6. hatvani 3978/38 hrsz. Horváth Mihály út 14. szám előtt 
7. hatvani 2763/2 hrsz. Vas Gereben utca - Balassi Bálint út kereszteződés 
8. hatvani 2723/3 hrsz. Ifjúság útja 2. szám előtt 
9. hatvani 1184 hrsz. Béke utca 20. szám előtt 
10. hatvani 760/1 hrsz. Kölcsey Ferenc út 40. szám előtt 
11. hatvani 857/1 hrsz. Apafi utca 35. szám előtt 
12. hatvani 2331 hrsz. Bajcsy-Zsilinszky út 105. szám előtt 
13. hatvani 5227/1 hrsz. Kossuth tér 2 db citylight tábla, 2 db henger 
14. hatvani 2630/4 hrsz. Autóbusz-pályaudvar 
15. hatvani 510/4 hrsz. Rákóczi út - Mészáros Lázár út kereszteződésében 
16. hatvani 895/16 hrsz. Rákóczi út Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződés 2 db 
17. hatvani 5330/2 hrsz. Radnóti téri autóbuszmegálló 3 db citylight tábla 
18. hatvani 4568/54 hrsz. Horváth Mihály út 11. szám előtt 
19. hatvani 4220/5 hrsz. Horváth Mihály út - Dózsa tér kereszteződés 



20. hatvani 2702/1 hrsz. Bástya utca 1 db henger 
21. hatvani 2631/4 hrsz. Radnóti tér – buszmegálló 1 db citylight tábla 
22. hatvani 895/16 hrsz. Rákóczi út 16. sz. előtt 1 db henger 
23. hatvani 895/14 hrsz. Rákóczi út 45. sz. előtt 1 db citylight 
 

Fedett autóbusz váróhelyek helyei: 
 

1. hatvani 2331 hrsz. alatt Bajcsy-Zsilinszky út eleje páratlan oldal 
2. hatvani 2626/2 hrsz. alatt Rákóczi út eleje  
3. hatvani 805/21 hrsz. alatt 2 db Rákóczi út vége mind két oldal 
4. hatvani 2628 hrsz. alatt  21-es számú út mellett  
5. hatvani 5329/1 hrsz. alatt Zagyvahíd Népkert felőli oldal 
6. hatvani 2994/1 hrsz. alatt Grassalkovich Kastély mellett 
7. hatvani4220/10 hrsz. alatt  Horváth Mihály út 18. páros oldal  
8. hatvani 4220/8 hrsz. alatt Horváth M. út 18. körül, páratlan oldal 
9. hatvani 4251hrsz. alatt Csányi út a piacnál 
10. hatvani 4220/17 hrsz. alatt  3-as számú úti (gyöngyösi) felüljáró alatt 
11. hatvani 0449 hrsz. alatt Balassi Bálint út vége, páros oldal” 

 
 

2. melléklet a 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Parkolóhelyek létesítési hozzájárulásának mértéke 

 
A parkoló férőhely hozzájárulás mértéke személygépkocsi esetében egységesen bruttó 850 ezer Ft/férőhely, 
amely összeg 60 %-át az építési engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni. 
A fennmaradó 40 %-ot a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásával egy időben kell befizetni, de 
legkésőbb az építési engedély iránti kérelem benyújtását követő egy éven belül.” 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. JÚNIUS 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  312/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

� Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos döntésekről 

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő támogatási 
szerződésről 

3. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött 
együttműködési megállapodás módosításáról 

4. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással kapcsolatos 
döntésről 

5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő üzletrészhányad értékesítésére vonatkozó 
szándéknyilatkozatról 

6. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről 
7. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről 
8. Előterjesztés a 2017/2018. nevelési év indításának előkészítéséről 
9. Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt 

pályázat elbírálásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

10. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 

11. Előterjesztés a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt.-vel megkötött, a szociális vásárlási kedvezmény 
nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő módosításáról 

12. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
13. Előterjesztés Hatvan város logója használatának engedélyezéséről 
14. Előterjesztés a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
15. Előterjesztés a Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület vételi ajánlatáról 
16. Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos döntésekről 
17. Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó parkolóhelyekről 
18. Előterjesztés a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának 

szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
19. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
20. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre szóló 

módosításáról 
21. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó 

módosításával kapcsolatos tervezői díj kifizetéséről 
22. Előterjesztés a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 hrsz.-ú társasházi lakások megvásárlásáról 
23. Előterjesztés a hatvani 10128/3, 10128/4 és 10128/21 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonását 

megelőzően kötendő megállapodásról 
24. Tájékoztató a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelmekről 
25. Előterjesztés az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
26. Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
27. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatról 
28. Előterjesztés a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó 

pályázatról 
29. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos 

jóváhagyásáról 
30. Előterjesztés a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 

együttműködési megállapodás aláírásáról 
31. Előterjesztés Hatvan város szennyvíz közműveit érintő építőipari munkákra és beépítéssel komplett 

gépbeszerzésekre vonatkozó szerződés módosításáról 
32. Előterjesztés a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. által létesítendő épületek építési engedélyezési eljárásához 

szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos döntésről 



33. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
34. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésről 
35. Előterjesztés a nagygombosi járdaépítéssel kapcsolatos döntésről 
36. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó a 11-36. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
 

37. Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása tárgyában 
Előterjeszt ő, előadó:  Rákócziné Lózs Csilla képviselő 

38. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 
Előterjeszt ő, előadó:  Szinyei András alpolgármester” 

 
Határozat száma :  313/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 50 (I. 26.), 135., 176., 178., 179., 180. (III. 30.), 194. (IV. 
12.), 201., 202., 245., 242., 246., 247., 248., 249., 250., 251., 252., 254., 255., 256., 257. (IV. 27.), 259., 260., 
262., 263., 264. (V. 16.), 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 
282., 284., 285., 286., 287., 294., 300., 301., 302., 307., 310. (V. 25.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  314/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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 a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016.01.01.-
2016.05.31. időszakra szóló tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági 
mellékletének jóváhagyásáról akként, hogy azt 4 718 eFt eszközök és források egyező összegével, - 1 665 eFt 
saját tőkével, 700 eFt jegyzett tőkével és 205 eFt adózott eredménnyel fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 

 
H a t á r i d ő  : a Kft. soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  315/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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 a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016.06.01. 
fordulónapra készített korrigált végelszámolási nyitó mérlegének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a Kft. soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  316/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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 a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016.06.01.-
2017.05.31. időszakra szóló egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról 
akként, hogy azt 3 900 eFt eszközök és források egyező összegével, - 1 684 eFt saját tőkével, 700 eFt jegyzett 
tőkével és -19 e Ft adózott eredménnyel fogadja el. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a Kft. soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  317/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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 a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2017. július 1. napjától 2020. június 31. 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 lakosok kerüljenek megválasztásra.  
A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a Kft. soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  318/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„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 a társaság könyvvizsgálójának 2017. július 1. 
napjától 2020. május 31. napjáig számított határozott időtartamra megválasztja 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) javasolja 50.000,-Ft+Áfa/év megbízási díj 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a Kft. soron következő taggyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  319/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 2017. július 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. szeptember 
30. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal, 
melynek keretében 1.400.000,- Ft, azaz Egymillió-négyszázezer forint összeg erejéig eszközfejlesztési támogatást 
nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére. A fedezet az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos eszközök beszerzésének finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 

Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richár polgármester 



 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 

Kedvezményezett: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.  
Székhelye: 3000 Hatvan, Madách  u. 12. 

Adószáma: 23045741-2-10 

cégjegyzékszáma: 10-09-031348 

Bankszámlaszáma: 10403538-0002732-00000002 

Képviseli: Bagyinszki Gyula 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t, melynek a helyi közszolgálati műsorszolgáltatási és PR kommunikációs feladatok 
ellátása feladatok ellátása. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató a Hatvani Városi Televízió elérhetőségének kiterjesztése céljából 
eszközfejlesztésre támogatást nyújt Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017 (II.18) rendeletében az általános tartalék címszó alatt meghatározott 
keretösszegből biztosított. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a helyi közszolgálati műsor-szolgáltatási feladatok magas szintű biztosítása érdekében a 
Kedvezményezett eszközbeszerzésének támogatása. 

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést 2017. július  1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik. Jelen szerződés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 319/2017. (VI. 29.) 
számú határozatával lép hatályba.  

A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 
- Jelen megállapodásba 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 
- A felek, illetve hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok között létrejött 

szerződések megszűnésével; 
- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 

bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 
- Közös megegyezéssel; 
- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével 

5.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A támogatás összege bruttó 1.400.000- Ft, azaz Egymillió négyszázezer forint.  
6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget Kedvezményezett bankszámla számlájára jelen 

szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül átutalja. 
6.3.  Kedvezményezett a támogatást 2017. szeptember 30-ig használhatja fel a jelen szerződésben meghatározott 

célokra. 

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató a szakemberei közreműködésével 
ellenőrzi. 



7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást a céljának megfelelően, eszközfejlesztésre 
fordítja.  

 Kedvezményezett vállalja, hogy a folyósított támogatást eszközparkjának fejlesztésére oly módon használja 
fel, hogy a Hatvan városában UPC televíziós vétellel rendelkező lakosok számára is elérhető legyen a Hatvan 
Városi Televízió műsorszolgáltatása. 

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást elkülönítve kezeli. A számviteli és 
adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

8.4.   Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni.  

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy  
1. a fejlesztési célú támogatás felhasználásáról 2017. november 15-ig Támogató felé elszámol; 
2. lehetővé teszi a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését az önkormányzat által kijelölt 

szakemberek számára; 
3. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról az elszámolással egyidejűleg szöveges értékelést készít; 
4. az elszámolást az alábbi tartalommal készíti el:   

- főkönyvi kivonat,  
- releváns főkönyvi kartonok és kimutatások; 
- nyilatkozat, hogy Kedvezményezett a folyósított támogatást kizárólag jelen szerződésben meghatározott 

célok megvalósítására használta fel; 
- igény szerint betekintést biztosít a támogatás felhasználását igazoló számlákba, egyéb számviteli 

bizonylatokba. 
 
9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 
9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 

használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig.  

9.4.  Kedvezményezett a támogatás 2017. szeptember 30-ig fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2.  Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – különös 
tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.   

10.3.  A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 
10.4.  Jelen támogatási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 319/2017. (VI. 

29.) számú határozatával hozzájárulását adta és felhatalmazta Hatvan Város Polgármesterét és a Kft. 
ügyvezetőjét a támogatási szerződés jelen tartalommal történő aláírására. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-031348 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 



10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen 5 oldalból álló szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű példányban jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2017. június 29. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
Kapják:  

1. Támogató 
2. Kedvezményezett 
3. Önkormányzati Hivatal illetékes szervezeti egysége 
4. Irattár 

 
Ellenjegyzem Hatvan, 2017. június …. napján  

 
Határozat száma :  320/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát, mely 
szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – ötödik –  ún. Bosch osztályt kíván indítani. A 
képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a jelen határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGÁLLAPODÁS 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
amely létrejött egyrészről:  
 
a Robert Bosch Elektronika Kft.  
Székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
Cégj. sz.: 10-09-023832 
Adószáma: 11672953-2-44 
Képviseli: Stein Wolfgang gazdasági ügyvezető igazgató és Károlyfi Irén személyügyi vezető 
(a továbbiakban: Bosch) 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
harmadrészről: 
 
Hatvani Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja)     
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 
adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
ÁHT azonosítója: 361539 
KSH statisztikai számjele: 15835152-8412-312-10, 
képviseli: Horváth Márta tankerületi igazgató  
(a továbbiakban: Fenntartó) 
 



között az alábbiak szerint: 

Előzmények: 
Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük 2013. július 17. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek 
tárgya a Bosch munkavállalói részéről a Szent István Általános Iskolába íratott gyermekeik részére igényelt többlet-
szolgáltatások meghatározása, igénybevétele és ellenértéke megfizetésének szabályozása. 
A Bosch képviselői 2017 májusában jelezték, hogy a dolgozói igények felmérése alapján újabb osztály indítása 
szükséges. Felek az újabb osztály indításával kapcsolatban a 2017/18. tanévben együttműködésüket - a már hivatkozott 
együttműködési megállapodást - kiegészítve az alábbiak szerint szabályozzák: 

 
1. A megállapodás 2.2.1. alpontjának első mondata a következők szerint egészül ki: 

 
„ 2.2.1. A Fenntartó vállalja, hogy az Iskolában a Bosch munkavállalóinak gyermekei számára a 2013/14. tanévben 
elindított egy első osztályt, amelyet az ötödik évfolyamig megtart (a továbbiakban: B. osztály), míg a 2014/15. tanévtől 
egy további első osztályt indított, melyet az ötödik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.II. osztály), míg a 2015/16. 
tanévtől egy további első osztályt indított, melyet az ötödik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.III. osztály), míg a 
2016/17. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet az ötödik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.IV. osztály), 
míg a 2017/18. tanévtől egy további első osztályt indít, melyet az ötödik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.V. 
osztály).”  

 
2. A megállapodás 2.2.2. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„ A Fenntartó kijelenti, hogy a köznevelésre vonatkozó jogszabályok szerint a körzetes és körzetben dolgozó szülők 
iskoláskorú gyermekeinek iskolai elhelyezése, nevelése megoldott, ezért vállalja, hogy az Iskolában a Bosch 
munkavállalói számára maximum 26 fős, vagy a  fenntartó egyedi döntése alapján magasabb létszámmal - indítja 
el és tartja fenn a B. Osztályt, a B II. Osztályt, a B.III. Osztályt, a BIV. Osztályt, valamint a B.V. Osztályt minden, a 
Megállapodás időtartamára eső tanítási évben. A felveendő tanulók köre a Bosch munkavállalói körében végzett 
felmérés után írásban – az adott tanítási évre vonatkozóan legkésőbb február hónap utolsó napjáig – javaslatot tesz 
a Fenntartónak. Amennyiben az igény meghaladná a rendelkezésre álló férőhelyek számát, a Felek tárgyalásokat 
folytatnak. A beiratkozás az előzetes igények alapján a jogszabályi előírások szerint történik.” 

 
3. A megállapodás 2.2.3. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„A Fenntartó az Iskola pedagógiai programjában egész napos iskolai rendszerben, többletszolgáltatások 
teljesítését vállalja a B. Osztályba, a B.II. Osztályba, a B.III. Osztály, a B.IV. Osztály, valamint a B. V. Osztályba 
felvett gyermekek és szüleik számára, a Megállapodás időtartamára eső minden tanítási évben. A Fenntartó a 
többletszolgáltatásokért szülők terhére, a jogszabályban meghatározott térítési kötelezettségeken túlmenően 
többlettérítési kötelezettséget nem állapít meg. A többletszolgáltatásokat meghaladó vagy attól eltérő igények 
felmerülése esetén a Felek tárgyalásokat folytatnak.” 

 
4. A megállapodás 2.3.1. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ 2.3.1. Amennyiben a fenntartó a Bosch dolgozók gyermekei részére a 2017/18. tanévtől újabb osztályt indít, úgy a 
Bosch kötelezettséget vállal arra, hogy az osztály elhelyezéséül szolgáló tanterem felújításához szükséges anyagi 
forrást biztosítja.  Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a tantermet  felújítja 2017. szeptember 1-ig 
(Iskolai Bosch Beruházás V.). A Bosch a beruházás ellenértékét számla ellenében az önkormányzat részére 
megtéríti. A beruházás folytán létrejött értéknövelő beruházásokat ugyancsak térítés nélkül az Önkormányzat 
tulajdonába átadja. Az Önkormányzat, mint tulajdonos, a  Fenntartó feltétlen hozzájárulását adja az ingatlanon 
végrehajtandó Iskolai Bosch Beruházás V. végrehajtásához.” 

 
5. A megállapodás 2.3.2. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„ A Bosch a 2017/2018. tanévtől indítandó újabb Bosch osztály részére saját költségére – a meglévő tantermi 
bútorzat és felszerelés áttekintése után - beszerzi és térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába adja a Felek által 
kölcsönösen elfogadott bútorokat, berendezési és felszerelési tárgyakat, amelyeket Önkormányzat és a Fenntartó 
kizárólag az Iskolában, a Megállapodásban meghatározott célok megvalósítására használhatja (a továbbiakban: 
Iskolai Tárgyi Eszköz-beszerzés V.)” 

 
6. Felek az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata és a Fenntartó között 
létrejött kiegészítő megállapodást a következők szerint módosítják: 
 
A megállapodás 1. pontja a következőre módosul: 
 



„1. A Fenntartó a megállapodás 2.2 pontjában meghatározott többletszolgáltatások nyújtására és a Bosch által 
igényelt ügyeleti időszakra ( 6:00-8:00 és 16:00-18:00) további 2 plusz, azaz mindösszesen 10 plusz álláshely 
pénzügyi fedezetét biztosítja, amely tartalmazza a mindennapi német nyelvoktatást, valamint heti váltásban úszás, 
lovaglás/korcsolyázás, tánc foglalkozást biztosító személy, valamint a nevelő-oktató munkát segítő személy 
foglalkoztatását. Az ügyeleti időre járó illetményt és a jelen pontban részletesen megjelölt többlet szolgáltatások 
ellenértékét továbbá az osztályonkénti plusz két álláshely pénzügyi fedezetét Hatvan Város Önkormányzata 
biztosítja.” 
 

A megállapodás 2. pontja az alábbira módosul: 
 

„ 2. Az 1. pontban meghatározottak biztosítására az Önkormányzat a Bosch által a részére nyújtott Rendszeres 
Hozzájárulás összegéből a 2017/18. tanévtől bruttó 3.126.000,-Ft/hó, azaz Hárommillió-egyszázhuszonhatezer 
forint/hó összegű támogatást nyújt a Fenntartó számára.” 

 
Megállapodó felek az Iskolai Bosch Beruházás V. tekintetében a beruházás tartalmát, ellenértékét, a kivitelezéssel 
kapcsolatos, az egyes feleket terhelő kötelezettségekről és illető jogosultságokról megkötik, és az együttműködési 
megállapodás 4. sz. mellékletévé teszik a jelen kiegészítő okirat mellékletét. 
 
Egyebekben az együttműködési megállapodás és a 2. és 3. sz. mellékleteit képező kiegészítő megállapodásnak jelen 
módosításokkal, kiegészítésekkel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen módosítás és annak mellékletei 2017. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
 
Hatvan, 2017. …………....        Hatvan, 2017. …………....           Hatvan, 2017. ……….... 
 
 
 Robert Bosch                   Hatvan Város Önkormányzata        Hatvani Tankerületi Központ 
Elektronika Kft.                                                                                       
 

Határozat száma :  321/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei között a 2017. évben 160.803,- 
eFt kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete  Hatvan Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben 157.644,- eFt erejéig 
beépítésre került, 3.159,- eFt a többletadó bevétel terhére kerül finanszírozásra, valamint 20.654,- eFt a 2018. évi 
költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. által megkötött városfejlesztési megállapodás 
2017. évi tervszámai 
 
Fedezet: 
A megállapodás alapján 2017. évre számított összeg 145.850.953 Ft 
2016. évről áthúzódó kötelezettség 14.605.691 Ft 
Előző évek elszámolásából adódó kötelezettség 21.000.000 Ft 
Fedezet összesen: 181.456.644 Ft 
 
Kiadások: 
Működési kiadás: 
Szent István Általános Iskola Bosch osztállyal kapcsolatos kiadása: 67.231.776 Ft 
Gesztenyéskert Óvoda Bosch csoporttal kapcsolatos kiadása: 55.297.906 Ft 
Nyári tábor óvodás, iskolás gyermekeknek  4.500.000 Ft 
Működési kiadás összesen: 127.029.682 Ft 

2017. évi fejlesztési javaslatok 
 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
• 1db gyermekmosdó felújítása 1.500.000,- Ft 
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása 700.000,- Ft 

Hatvani Csicsergő Óvoda 
• 1db gyermekmosdó felújítása 1.000.000,- Ft 



• érintésvédelmi hiányosságok pótlása 370.000,- Ft 
Hatvani Napsugár Óvoda 

• 1db gyermekmosdó felújítása 1.479.000,- Ft 
Hatvani Varázskapu Óvoda 

• tetőhéjazat javítása 1.000.000,- Ft 
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása 450.000,- Ft 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
• étkező kialakítása 1.000.000,- Ft 
• udvari játékok (homokozó) kialakítása 250.000,- Ft 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája 
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása 361.000,- Ft 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
• udvaron térkőburkolat készítése 1.000.000,- Ft 
• udvar hátsó kerítésének cseréje 1.000.000,- Ft 
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása 700.000,- Ft 

Hatvani Szent István Általános Iskola 
• udvaron játszótér kialakítása 5.190.000,- Ft 
• Bosch osztályterem felújítása 3.000.000,- Ft 
• osztályterem felújítása 2.000.000,- Ft 

Hatvani Százszorszép Óvoda 
• érintésvédelmi hiányosságok pótlása 800.000,- Ft 

Elektromos töltőállomás: 2.667.000,- Ft 
Ovi foci pályák kialakításának önereje (Brunszvik Teréz Óvoda, Csicsergő Óvoda) 
 5.700.000,- Ft 
Kamera elhelyezése a Tabán u. 22. számú társasház környékére: 1.820.000,- Ft 
Hatvani Rendőrkapitányság – 2 db motorkerékpár beszerzése: 1.000.000,- Ft 
Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére eszközbeszerzés: 

• Kendrick húzósín 2 db 128.000,- Ft 
• Vákum sín 1 db 110.000,- Ft 
• Ambu fantom 1 db 95.000,- Ft 
• Vákuum matrac 3 db 453.000,- Ft 

 
Fejlesztés összesen 33.773.000,- Ft 
 
Kiadás mindösszesen: 160.802.682,- Ft 
 
2018. évre áthúzódó: 20.653.962,- Ft 

 
Határozat száma :  322/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési 
megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges megbízási szerződéseket az 
önkormányzat nevében megkösse. A megbízási szerződések pénzügyi fedezete a 321/2017. (VI.29.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  323/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglevő 
üzletrészének – a tárgyalások eredményeként meghatározott – hányadát értékesíteni kívánja a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrészhányad értékesítése érdekében, a vételi 
szándéknyilatkozat megtételéhez szükséges tárgyalásokat folytassa le és annak eredményeként a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részéről tett vételi ajánlatot – az üzletrészhányad átruházáshoz szükséges 
– döntés meghozatala érdekében terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



Határozat száma :  324/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja.” 

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

 
Határozat száma :  325/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  326/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  327/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  328/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  329/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  330/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  331/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 2016/2017. nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. június 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  332/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport;  
 
2. újhatvani városrészben összesen: 14 csoport 
e) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

8 óvodai csoport; 
g) Hatvani Varázskapu Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport.” 
 

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 

 
Határozat száma :  333/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évben is engedélyezi a 2 fő fejlesztő 
óvodapedagógus álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy Óhatvanban az 1 fő fejlesztő 
óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti 
állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományába kerüljön, továbbá munkaidejük kerüljön megosztásra az érintett 
településrész óvodái között.  
A személyi állományba helyezésekhez, a szükséges pénzügyi forrás az adott Intézmények költségvetésében 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  334/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évben is engedélyezi az 1 fő 
rendszergazda álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy az 1 fő rendszergazda a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományába tartozzon, 
és munkaideje továbbra is kerüljön megosztásra a település óvodái között.  
Az 1 fő rendszergazda közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi forrás az Intézmény 
költségvetésében rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma :  335/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2017. augusztus 1. napjától 
2022. július 31. napjáig Pető Lászlónét bízza meg. Illetményét 2017. augusztus 1. napjától a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 416.226,- Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%) 70.847,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés) 15.000,- Ft 

(2017. 08.01-2022.07.31.) 
• Kereset összesen: 502.073-, Ft 



• Kerekítés: +27,- Ft 
• Kereset mindösszesen: 502.100,- Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  336/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a 
hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  337/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt.-vel (székhely: 5008 
Szolnok, Krúdy Gyula utca 108. képviseli: Fekete Tibor vezérigazgató) 2016. szeptember 27. napján kötött 
együttműködési megállapodást közös megegyezéssel módosítja a határozat melléklete szerinti egységes 
szerkezetbe foglalt tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

módosítással egységes szerkezetben  
 

mely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan Kossuth tér 2.) képviseli Horváth Richárd 

polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt. (székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 108. képviseli: Fekete 

Tibor vezérigazgató (a továbbiakban: COOP) szociális vásárlási kedvezmény nyújtása céljából: 

Előzmény: 

Felek 2016. szeptember 27. napján együttműködési megállapodást kötöttek egymással arra vonatkozóan, hogy a 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) 

önkormányzati rendelete 18/D-18/F §-aiban meghatározott szociális vásárlási kedvezményben részesülő hatvani 

lakosok részére a Hatvan, Vas Gereben u. 4. és a Hatvan Dózsa Gy. tér 2. szám alatt található élelmiszer jellegű 

vegyesboltjaiban biztosítja a szociális kártyával történő kedvezményes vásárlás lehetőségét.  

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

11/2008.(II.29.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 18/D-18/F. §-ai alapján az Önkormányzat szociális vásárlási 

kedvezményt biztosít a rendeletben foglalt feltételekkel rendelkező kérelmezők számára. COOP jelen 

megállapodás aláírásával egyidejűleg nyilatkozza, hogy a rendeletben foglaltakat átvette és megismerte. 

2. COOP a Hatvan Vas Gereben u. 4., a Hatvan Dózsa Gy. tér 2., és a Hatvan Béke u. 22. szám alatt található 

élelmiszer jellegű vegyesboltjában a rendelet 1. sz. függelékében meghatározott termékféleségek 

vonatkozásában biztosítja a rendeletben meghatározott 25 %-os mértékű kedvezményt a szociális vásárlási 

kedvezményre jogosultak számára, melyet Önkormányzat a COOP felé a 9. pontban részletezett módon 

rendez. A szociális vásárlási kedvezményre jogosultak számára a COOP adott termékkörben folyamatosan 

akciókat szervez.” 

3. COOP vállalja, hogy a rendelet 1. sz. függelékében meghatározott termékféleségek mindegyikéből adott 

időben egy, az adott üzletben forgalmazott ugyanolyan féle termékek árához viszonyítva legfeljebb közepes 

árfekvésű termékre biztosítja a 2. pontban meghatározott kedvezményt. Önkormányzat képviseletében eljáró 

személy a kedvezmények nyújtására vonatkozó rendelkezések betartását bármikor jogosult az üzletben 



ellenőrizni.  Önkormányzat a függelékben foglalt termékek körét bármikor jogosult megváltoztatni úgy, hogy a 

megváltozott terméklistáról COOP-ot a változás hatálybalépése előtt legalább 15 nappal értesíti.  

4. Önkormányzat a kedvezményeket elektronikus rendszerben tartja nyilván és megfelelő információtartalommal 

feltöltött elektronikus kártya formájában bocsátja az arra jogosultak rendelkezésére. Önkormányzat a z 

elektronikus rendszerbe feltöltött adatok helyességéért felelősséget vállal. Önkormányzat a kedvezmények 

kezelésére, nyilvántartására COOP 2.) pontban megjelölt üzleteiben az elektronikus rendszer részét képező 

POS terminált helyez el, melyhez COOP hozzájárul, és biztosítja a rendszer működéséhez szükséges internetes 

kapcsolatot. Önkormányzat által megbízott személy az elektronikus rendszer és a terminál használatáról 

ingyenes tájékoztatást tart a COOP által megjelölt alkalmazottak számára előre egyeztetett helyen és 

időpontban. 

5. Megállapodó felek rögzítik, hogy az elektronikus rendszer Önkormányzat tulajdonát képezi, így annak 

karbantartási, javítási munkálatainak elvégzése Önkormányzat kötelezettsége. 

6. Megállapodó felek rögzítik, hogy az elektronikus rendszer tartalmáról, a tárolt információkról, különös 

tekintettel a nyilvántartott és igénybe vett kedvezmények vonatkozásában COOP bármikor jogosult adatokat 

igényelni. 

7. Az elektronikus rendszer működése körében kapcsolattartók: 

Önkormányzat részéről: Név: Kurcsik Zsolt 

   Telefon: 06-30-948-2033 

   e-mail: informatika@hatvan.hu 

COOP részéről:  Név: Petőné Demeter Andrea 

   Telefon: 06-30-488-5613 

   e-mail: demetera@coopszolnok.hu 

8. Megállapodó felek elfogadják a telepített elektronikus rendszer megbízhatóságát és biztonságát és kijelentik, 

hogy az azon rögzített és tárolt adatok az egymás közötti elszámolás alapját képezik. 

9. Önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a kedvezményezettek által igénybe vett és a COOP 

által biztosított kedvezmény összegét az elektronikus rendszer által tárolt adatok alapján COOP részére a 

COOP által kiállított, és Önkormányzat által igazolt számla benyújtását követő 30 napon belül egy összegben 

megfizeti COOP 10404508-45011274-00000000 számú számlájára. A számla kiállítását megelőzően COOP a 

tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig elektronikus úton az igénybevett kedvezmények pontos mértékét 

egyeztetés céljából megküldi Önkormányzat részére, melyre Önkormányzat 3 munkanapon belül az 

elektronikus rendszerben tárolt adatokkal összevet, és erről COOP-ot tájékoztatja. 

Az elszámolás vonatkozásában kapcsolattartók: 

Önkormányzat részéről: Név: Bánkutiné Katona Mária 

   Telefon: 06-30-695-1426 

   e-mail:bankutine.maria@hatvan.hu 

 

COOP részéről:  Név: Morvay Istvánné 

   Telefon: 06-30-606-3540 

   e-mail: szamvitel@coopszolnok.hu 



10. Önkormányzat fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat mindenkori mértékének megfelelő 

késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

11. Jelen megállapodást felek 2016. október hó 3. napjától határozatlan időtartamra kötik.  

12. Jelen megállapodást bármely fél 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával a naptári év végére felmondhatja. 

13. Jelen szerződés fentieken túlmenően megszűnik: 

a) 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 15 napos határidő 

tűzésével felhívni. A rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a 

szerződésszegés megszüntetésére megadott határidő eredménytelenül telik el; 

b) Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogának gyakorlásával, amennyiben COOP a 2. pontban 

megjelölt üzleteit nem működteti. 

c) Közös megegyezéssel; 

d) COOP  jogutód nélküli megszűnésével. 

e) A jelen szerződés tárgyát képező szociális feladat megszűnésével. 

f) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

11/2008.(II.29.) rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosításával. 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a 

megszűnést követő 15 napon belül. 

14. Szerződő felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy az aláírását követő 3 

hónap elteltével, felülvizsgálják jelen szerződés rendelkezéseit és ennek eredményeként a kialakult 

gyakorlatnak megfelelően esetlegesen közös megegyezéssel módosítják jelen szerződés rendelkezéseit. 

15. Önkormányzat jelen megállapodást a 12.) pontban foglalt felmondási idő közbeiktatása nélkül is, tárgyhó 

utolsó napjára jogosult felmondani, ha költségvetési helyzetében olyan körülmény következik be, mely során 

nem áll módjában a kedvezmények további biztosítása és ennek következtében az 1.) pontban leírt rendeletét 

módosítja. E tény bekövetkezéséről Önkormányzat COOP-ot haladéktalanul értesíti. 

16. COOP kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés 2.) és 3.) pontjában meghatározott termékek esetében a 

polcokon az Önkormányzat arculatának megfelelő jelzést helyez el, mely utal arra, hogy az adott termékre a 

kedvezmény igénybe vehető, valamint az üzlettérben legalább 3 helyen az Önkormányzat arculatának 

megfelelő jelzést helyez el, COOP kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat arculatával ellátott táblát 

helyez el a 2.) pontban meghatározott üzlethelyiségei cégtáblája mellett jól látható helyen, mely arra utal, hogy 

az üzlet szociális vásárlási kedvezmények beváltását biztosítja. 

17. Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy COOP hirdetéseiben az Önkormányzat arculatával ellátottan a szociális 

vásárlási kedvezmények elfogadását feltüntesse. 

18. A 13-15. pontok tekintetében az elhelyezésre kerülő címkék, táblák, hirdetések, stb. vonatkozásában COOP 

Önkormányzattal azok kitétele előtt egyeztetni köteles. E körben kapcsolattartók: 

Önkormányzat részéről: Név: Bátor Henrietta 

   Telefon: 06-30-948-2063 

   e-mail: bator.henrietta@hatvan.hu 

COOP részéről:  Név: Polyák Zoltán 



   Telefon: 06-30-207-1696 

   e-mail: polyakz@coopszolnok.hu 

19. COOP kötelezettséget vállal arra, hogy a rendeltetésellenesen felhasznált kedvezmények igénybevételéről, 

vagy annak megkísérléséről (különösen másodlagos kereskedelem gyanúja esetén) Önkormányzatot 

haladéktalanul, rövid úton értesíti, és a további vásárlási ügyletet nem realizálja. 

20. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

21. Megállapodó felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. 

Esetleges peres eljárás esetén megállapodó felek pertárgyértéktől függően a Hatvani Járásbíróság és az Egri 

Törvényszék illetékességét kötik ki. 

22. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen módosított megállapodást 337/2017. (VI. 29.) számú 

határozatával jóváhagyta. A COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója nyilatkozza, hogy a társaság nem áll csőd-, 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá, hogy a gazdasági társaság képviseletére 

önállóan jogosult. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a COOP cégkivonata és 

törvényes képviselőjének aláírási címpéldány a vagy aláírási mintája. 

23. Jelen együttműködési megállapodás-módosítás 2017. július 1. napján lép életbe. 

Jelen megállapodást megállapodó felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

Hatvan, 2017. ……………. 

 Hatvan Város Önkormányzata COOP Szolnok Zrt. 

 képviseli: Horváth Richárd  képviseli: Fekete Tibor 

 polgármester vezérigazgató 

 
Határozat száma :  338/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Molnár Csenge Zeline, Tamaska Lili, Balázs Martin József, Nagy 
Petra, Szilágyi Gergő Imre, Ludányi Liliána, Semegi Gréta, Klajzsovics Írisz Hella, Szajkó Imre Attila, Herényi 
Hanna, Hernádi Ármin Ruven, Bitter Lili, Tóth Sebestyén, Mátrai Kende, Kovács Panna, Kis Anna, Zólyomi 
Dávid és Zólyomi Dóra 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 720.000,- Ft – azaz Hétszázhúszezer 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 :  339/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Maksa Józsefné egyéni vállalkozó – 3000 Hatvan, 
Grassalkovich út 12. szám – részére, hogy a feltüntesse Hatvan város logóját a város nevezetességeinek 
népszerűsítése érdekében az általa készítetett ajándéktárgyakon. Maksa Józsefné egyéni vállalkozó a logó 
használatáért 10.000,-Ft/év összegű díjat köteles fizetni az önkormányzat részére. Kérelmező az éves díjak 
megfizetését követően visszavonásig használhatja a logót a kérelmező egyéni vállalkozói tevékenységének 
folytatása alatt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  340/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a felülvizsgálat után módosított Hatvan város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. június 30. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  341/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi 
Egyesületnek (3360 Heves Pacsirta u. 1.) a hatvani 5331/42 hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan Radnóti tér 2. sz. 
alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatáról szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője útján 
 

Határozat száma :  342/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a Dr. Mráz Zoltán (lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, Bástya u. 2. földszint 
2.) tulajdonos és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. "f. a." (székhely: 8000 Székesfehérvár, Rigó utca 45. 3.), mint 
a tulajdonos ingatlanán beruházó gazdasági társaság között létrejött átjárási szolgalom alapításáról és közterületi 
parkolóhelyek létesítéséről szóló megállapodás megszüntetésére vonatkozó okiratot megkösse.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást megszüntető dokumentumot annak aláírását 
követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. (a megállapodást megszüntető okirat megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  343/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a Dr. Mráz Zoltán (lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, Bástya u. 2. földszint 
2.) tulajdonos és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. "f. a." (székhely: 8000 Székesfehérvár, Rigó utca 45. 3.), mint 
a tulajdonos ingatlanán beruházó gazdasági társaság között létrejött vezetékjog alapításáról szóló megállapodás 
megszüntetésére vonatkozó okiratot megkösse.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást megszüntető dokumentumot annak aláírását 
követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére.” 

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

 
Határozat száma :  344/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező csapadékvíz-elvezető 
rendszer 5-0-0-0-0 jelű gerinccsatornájának a hatvani 5176, 5167, 5157, 5164, 5162 és 5159 hrsz. alatti 
ingatlanokon lévő szakaszának kiváltásával kapcsolatos eljárási cselekményeket megtegye.” 
 
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 
 

Határozat száma :  345/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Társasház Projekt Kft.-vel (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Bástya u. 6.) négy parkolóhely közterületen történő létesítésére a közterületek használatáról, 
valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-a 
értelmében a rendelet 2017. július 1-jétől hatályos rendelkezései alapján megállapodást köt a hatvani 5167 hrsz.-
ú, Hatvan, Ady Endre u. 2. szám alatt tervezett társasház építéséhez kapcsolódóan. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására azzal, hogy a 
megállapodást az aláírást követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Határozat száma :  346/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében dönt a hatvani belterületi 5167, 
5176, 5165/1 és 5165/2 hrsz.-ú, és a hatvani külterületi 024/67 hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánításáról. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény értelmében dönt a településrendezési eszközeinek a fenti kiemelt fejlesztési területekre 
szóló módosításának megindításáról, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a költségviselésre 
vonatkozó megállapodások megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  347/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközöknek a 879/2016 (XI. 24.) számú 
határozat szerinti módosítása kapcsán a tervezési feladatok ellátásáért a VÁTI Városépítési Tanácsadó és 
Tervező Kft. (1016 Budapest, József körút 29.) részére bruttó 5.207.000,- Ft összeget kifizetését engedélyezi. 
Az ehhez szükséges pénzügyi forrás a településrendezési eszközök módosítását kérelmezők által az 
önkormányzat részére megfizetett összeg alapján rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  348/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5219/A/1 hrsz.-ú és az 5219/A/2 hrsz-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 8. sz. alatt található, 51 m2, illetve 59 m2 nagyságú, lakás megnevezésű 
ingatlanokat összesen bruttó 11.400.000,- Ft, azaz Tizenegymillió-négyszázezer forint vételáron (a hatvani 
5219/A/1 hrsz-ú ingatlant bruttó 5.600.000,- Ft; a hatvani 5219/A/2 hrsz-ú ingatlant bruttó 5.800.000,- Ft vételáron) 
megvásárolja Baranyi Lajos Dezsőnétől. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
adásvételi szerződéseket aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az ingatlanok megvásárlásához pénzügyi fedezet a lakások és nem lakás célú helyiségek értékesítéséből befolyt 
bevételek terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (eladó értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  349/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 10128/3 helyrajzi számú kivett 
zártkerti művelés alól kivett földterület, a hatvani 10128/4 helyrajzi számú kivett zártkerti művelés alól kivett 
földterület, valamint a hatvani 10128/21 helyrajzi számú kivett zártkerti művelés alól kivett ingatlan 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. §-ban foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást 
kérő ingatlan tulajdonosa saját költségén vállalja a földrészlet ellátását biztosító, a hatályos szabályozási tervben 
kijelölt vagy hatósági határozatban előírt közút kiépítését, a közműhálózat fejlesztését, valamint a 
környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások létesítését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  350/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-16 kódszámú, „Ipari 
parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra, amelynek célja az újhatvani városrészben a Robert 
Bosch útról az ipari park felé vezető feltáró út létrehozása és infrastrukturális fejlesztése a hatvani 0335/8 és az 
0335/11 helyrajzi számú ingatlanokon. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal 
kapcsolatban történő eljárásra.” 

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



 
Határozat száma :  351/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztésére” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Baranyi Lajosné osztályvezető; 
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  352/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.3-16 kódszámú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra, amelynek célja az Óhatvani Termelői Piac áthelyezéssel 
egybekötött átalakítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 400.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 
100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  353/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-16 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  354/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-16 kódszámú, 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra, amelynek a célja a 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 8. szám alatt található két háziorvosi rendelő teljes körű felújítása. Az elnyerni kívánt pályázati 
támogatás bruttó 30.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal 
kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  355/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására 
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 



4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 3. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  356/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1-16  kódszámú, 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra, amelynek a célja Hatvan belterületén a 
Balassi Bálint út teljes hosszán, majd külterületen, aztán Nagygomboson a Lőrinci úton, végül pedig a 
Gesztenyefasor úton a Zagyva-gáton tervezett kerékpárútig vezetendő kerékpárút-szakasz kialakítása. Cél 
továbbá a pályázat keretében a fent említett terület környezetének rendezése, a kerékpárút megvilágítása, Hatvan 
területén kerékpáros pihenőhelyek/tárolók kialakítása. A megvalósítás becsült értéke bruttó 360.000.000.- Ft. A 
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 28. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  357/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András alpolgármester, 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető, 
3.) Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető, 
4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 28. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  358/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázatot a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) részére informatikai eszközök (2 db laptop szoftverrel, 2 db asztali számítógép monitorral, 
szoftverrel és 1 db projektor) beszerzésére. A fejlesztés tervezett értéke bruttó 855.000,- Ft, amely összegből 
bruttó 400.000,- Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében lévő „Közművelődési intézmények pályázati önrész” költséghelyen 
rendelkezésre áll. A megpályázni kívánt támogatás összege 455.000,- Ft.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  359/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy az 
Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú pályázatának megvalósításához szükséges 
együttműködési megállapodást Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) fenntartója képviseletében aláírja.” 
 
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 

 
Határozat száma :  360/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy 
utca 2.) a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházások in-house módon 
történő elvégzésére 2016. október 11-én kötött vállalkozási szerződést  módosítja aszerint, hogy a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. a Hatvan, Kölcsey Ferenc utcától a Bezerédi utcai végátemelőig történő szennyvízcsatorna hálózat 
bélelése és felújítása helyett, annak pontszerű javítását végezze el, és az így keletkező költségmegtakarításból az 
iszapprés korszerűsítésével kapcsolatos feladatot valósítsa meg, 2017. december 31-i határidővel. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására azzal, 
hogy a szerződést módosító okiratot az aláírást követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a 
képviselő-testület ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  361/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CEPlan Kft. (3327 Novaj, Bem J. u. 17.)  részéről Berecz 
András cégvezető, mint úttervező közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmére a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (1061 
Budapest, Király utca 16.) beruházó megbízásából a K.S. Stúdió (2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.) 
építésztervező által készített a „NIPÜF Hatvan Ipari Park „A” épület építése Hatvan, Robert Bosch út, hrsz: 
0331/75 hrsz.”-ú ingatlanon létesítendő csarnok építéshatósági engedélyezési eljárásához a közútkezelői 
hozzájárulást megadja, mint a 0331/46 hrsz.-ú Robert Bosch út és a 0331/38 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa és 
kezelője a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdés és a 42/A. § b) pontja alapján: 
 
Alapadatok: 
 

• Az ingatlan megközelítése a 0331/46 hrsz.-ú Robert Bosch útról történik a CEPlan Kft. által készített 
előzetes útcsatlakozási terv alapján. Az útcsatlakozás magánútként fog üzemelni.  

• A parkolóegyenleg számítás alapján 154 db parkolót és 30 db kerékpártárolót szükséges biztosítani az 
üzem számára. Kialakításra kerül 271 db parkoló (6 db akadálymentes) és 50 db kerékpártároló, melyek 
elhelyezhetők az ingatlanon belüli területen, melyek szilárd burkolattal kerülnek kialakításra. 

• A meglévő 891/195 hrsz.-ú területen lévő üzemcsarnokot és a 0331/75 hrsz.-ú területen épülő, 
engedélyezés alatt lévő új csarnok kapcsolatát egy összekötő áruszállító folyosó fogja ellátni, mely a 
0331/46 hrsz.-ú és a 0331/38 hrsz.-ú Robert Bosch út felett. A benyújtott terv szerint a folyosó alsó síkja 
és közút jelenlegi pályaszintje között a távolság 4,7 m. 
 

Előírások: 
 

• A végleges közlekedést biztosító útcsatlakozási tervhez külön közútkezelői hozzájárulási kérelem 
benyújtása, valamint a csomópont kiépítéséhez útépítési engedély megszerzése szükséges. 

• A parkolók és a kerékpártárolók kialakításánál minimálisan 154 db parkolót és 30 db kerékpártárolót kell 
biztosítani a parkolóegyenleg számítás szerint. 

• Az összekötő áruszállító folyosó alsó síkja és a közút jelenlegi pályaszintje közötti távolság az előírások 
szerint minimum 4,7 m. 

• A létesítmény építésével kapcsolatos hatályos jogszabályokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 
 
A fenti közútkezelői hozzájárulás megadása nem mentesít egyéb engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  362/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 306/2017. (V. 25.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 3.540.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe betervezésre került, illetve 
a 2018. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése”elnevezésű, nettó 3.540.000.-Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  363/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. 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) 800 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.)   

gyermekmosdók teljes felújítása: szerelvények, burkolatok cseréje, elválasztók felszerelése (4db) 
1db! 1 500 

érintésvédelmi hiányosságok pótlása 700 

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

Csiga csoport gyermekmosdójának járólapozása, csempézése 1 464 

udvari tárolón tetőcsere 125 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 600 

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

tető átvizsgálása, tetőcserép sok helyen törött 1 000 

ivókút kialakítása az udvaron 238 

érintésvédelmi hiányosságok pótlása 450 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

étkező kialakítása (gipszkartonnal leválasztva, szekrénykonyha, harmonika ajtó) függetlenül a 
melegítő konyhától 1 000 
udvari játékok folyamatos cseréje, balesetveszélyes homokozó átalakítása  250 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. 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 361 

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 370 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   

Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)   
tető több helyen beázik, javítása szükséges 1 000 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 1 400 

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 



Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács út 3.)   

udvaron lévő tartóoszlopok, akadálymentes feljáró éles peremének élvédővel tröténő burkolása, 
balesetveszély miatt 127 
    
tartalékkeret 470 
    

Összesen: 15 000 
 

Határozat száma :  364/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Napsugár Óvoda (3000 
Hatvan, Gódor K. u. 13.) Csiga csoportja vizesblokkjának teljes felújításával a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 1.463.459,- 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 :  365/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Napsugár Óvoda (3000 
Hatvan, Gódor K. u. 13.) udvari tárolója tetejének cseréjével a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 
4.) bízza meg bruttó 124.968,- 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 :  366/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 
Hatvan, Gódor K. u. 13.) Cinege csoportja vizesblokkjának részleges felújítási munkáival a CASTUS ON Bt.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 1.352.807,- 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 :  367/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.) Katica csoportja udvarán található 
sérült, balesetveszélyes ütéscsillapító burkolatának felújítási munkáival az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 
Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 91.572,- 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 :  368/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel ingatlanhasznosítási szerződést kössön a 
Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1/1 hányadú vagyonkezelésében álló 
hatvani 0449 hrsz.-ú földrészleten 137,6 m2 területen megvalósuló járdaépítéssel kapcsolatban. 



A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást annak aláírását követően utólagos jóváhagyás 
érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  369/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Szabó László (lakhelye: 3000 
Hatvan, Horváth M. út 1. 3/7.) bérlő részére, hogy az általa bérelt, önkormányzati tulajdonban álló, 3000 Hatvan, 
Horváth M. út 1. 3/7. szám alatti önkormányzati bérlakást egyéni vállalkozóként vállalkozási tevékenysége 
folytatása érdekében székhelyként bejelentse a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala felé, 
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  370/2017. (VI. 29.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot nem fogadta el: 
 
„Határozati javaslat: 
..... Önkormányzatának Képviselő-testülete/Közgyűlése 

1. támogatja az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!” című európai polgári 
kezdeményezést. 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európa Bizottság általi nyilvántartásba vétele során az Európai 
Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári bizottság képviselője által ismertetésre kerüljön az 
Önkormányzat támogató egyetértése. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal” 
 

Határozat száma :  371/2017. (VI. 29.)  sz.  zü. kép v. test. hat.  
 

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

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2017. június 29-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelmekről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelmekről 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:  2900 Hatvan, Kossuth tér 2. 


