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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. JANUÁR 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
 

Határozat száma :  1/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 26-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. Közmeghallgatás 
2. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2016. évi beszámolójáról 
3. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport 

Bizottsága 2016. évi beszámolójáról 
4. Előterjesztés a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról, valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadásáról 
5. Előterjesztés a Tavaszi Emlékhadjáratnak a Magyar Értéktárba és a hungarikumok közé történő 

felvételének támogatásáról 
6. Előterjesztés a Vasutas Települések Szövetsége székhelyhasználatának engedélyezéséről 
7. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
8. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása tárgyában létrejött 

megállapodás módosításáról 
9. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
10. Előterjesztés Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 
11. Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás módosításának utólagos 

jóváhagyásáról 
12. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó 

döntésekről 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások 

megkötéséről 
14. Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi feladat ellátásáról szóló szerződés módosításának utólagos 

jóváhagyásáról 
15. Előterjesztés közterület elnevezéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 2-15. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
16. Előterjesztés Hatvan város polgármestere illetményének és költségtérítésének meghatározásáról 
17. Előterjesztés Hatvan város alpolgármesterei illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének 

meghatározásáról 
Előterjeszt ő, előadó a 16-17. napirendi pontig:  Nádas Sándor, a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 

elnöke 
18. Előterjesztés helyi jelentőségű védett terület védetté nyilvánításának megszüntetésével kapcsolatos 

döntésről 
Előterjeszt ő, előadó:  Palik Józsefné önkormányzati képviselő 

19. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda, valamint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által benyújtandó 
pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 

20. Előterjesztés a Hatvani Járási Hivatal épületenergetikai fejlesztéséről szóló pályázathoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 

21. Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

22. Előterjesztés az „Élethosszig tartó tanulás elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című pályázat 
benyújtásáról 

23. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesülettel megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 
24. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 

pályázat kiírásáról 
25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 
26. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 

pályázat kiírásáról 
27. Előterjesztés a volt laktanya területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési szándékáról 
28. Előterjesztés a hatvani 3005/5 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
29. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása tárgyában 

megkötendő szerződésről 
30. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programhoz való csatlakozásról 
31. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt „Kiskerti Program 2017.” tárgyú 



pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
32. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról 
33. Előterjesztés önkormányzati ingatlant érintő tervezési feladatról 
34. Előterjesztés közvilágítási oszlop javításáról, pótlásáról 
35. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2017. évre vonatkozó sírhely-

gazdálkodási tervéről 
36. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák megrendeléséről 

Előterjeszt ő, előadó a 19-36. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
37. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma :  2/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 624. (VII. 21.), 700., 701. (IX. 1.), 806., 812., 813., 823., 826., 
829., 830., 831., 854. (X. 27.), 880., 881., 882., 883., 884., 885., 889., 891., 894., 895., 896., 897., 899., 900. (XI. 
24.), 905. (XII. 5.), 911., 912., 914., 915., 919., 920., 921., 922., 923., 924., 925., 931., 932., 933., 934., 935., 940., 
941., 953., 954., 957., 971. (XII. 15.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  3/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Akácfa utca 3.) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  4/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alapfokú 
Diáksport Bizottsága 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 13. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  5/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete 
Középfokú Diáksport Bizottsága 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 13. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  6/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága részére nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatás tárgyévben fel nem 
használt részének, 124.515.- forintnak a 2017. évi felhasználását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 13. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  7/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (korábbi nevén: 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény) részére 406/2013. (VI.13.) számú határozatával a Hatvan Városi 
Értéktár létrehozására és gondozására vonatkozó megbízását visszavonja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
igazgatóját az Értéktár Bizottsági tagok visszahívására és tájékoztatására.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Megyei 
Értéktár Bizottság elnökét és a Hungarikum Bizottság elnökét.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma :  8/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjainak 2017. február 1. 
napjától határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
Szinyei András – alpolgármester 
Márkus Marianna – Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója (magasabb vezetője) 
Sinkovics Erika – Ady Endre Könyvtár igazgatója (magasabb vezetője) 
Tóth Ivett – Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Pályázati Osztály vezetője 
Tompa Z. Mihály - VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
A Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjai bármikor indokolás nélkül a képviselő-testület döntésével visszahívhatók. 
A Hatvan Városi Értéktár Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Megyei 
Értéktár Bizottság elnökét és a Hungarikum Bizottság elnökét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  9/2017. (I. 26.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Hatvan Városi Értéktár Bizottság Szervezeti 
és Működési Szabályzatát elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan Városi Értéktár Bizottság 

 
Határozat száma :  10/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Isaszegi Értéktár Bizottság kezdeményezését a 
Tavaszi Emlékhadjárat rendezvénysorozat Nemzeti Értéktárba történő felvételére, a hungarikumok közötti 
nyilvántartására és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatói nyilatkozat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Támogatói nyilatkozat 

 
Alulírott, támogatom az immáron 28 éve elindult és 40 településen átívelő Tavaszi Emlékhadjárat 
rendezvénysorozatának, úgy az Értéktárba, mint a Hungaricumok értékei közé való felvételét. 
 
Indoklás: A Tavaszi Emlékhadjárat Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénye és egyben Európa 
leghosszabb katonai hagyományőrző rendezvénykígyója, mely a magyar kultúra múltból építkező és mégis fiatal, 
zöldellő hajtása. 
 
Mindezt a megállapítást alátámasztja az alábbi gondolatsor, mely szerint a Tavaszi Emlékhadjárat: 
 

1. egységes egész,  
2. Boldog és Vác között vonuló fősereg felvonulási hadszíntere  
- a Tiszafüred-i nyitóünnepséggel, 
- a Nagysalló és Komárom között vonuló Felvidéki Emlékhadjárattal, 
- a Szecsői-hadművelettel,  
- a Mogyoródi-hadművelettel,  
- Hatvan önálló és különálló, de programsorba illeszkedő emléknapjával, 
- Hort önálló és különálló,  de programsorba illeszkedő emléknapjával,  
- az önálló rendezésű, de nem különálló, elsődlegesen kiemelt tápióbicskei csatabemutatóval,  
- a tavaszi emlékhadjáratok fővárosának, Isaszegnek a programsorozatba illeszkedő és elsődlegesen kiemelt 

Történelmi Napok programsorozatával, továbbá a Budavár-i hadművelettel, 
3. mint évente megrendezendő,  
4. megközelítőleg 40 településen és két országban megtartandó, 
5. úgy történelmi, mint rendezvényszervezési szempontból összehangolt „rendezvénysorozat”,  
6. amelyhez hasonlót - méreteit, szerkezetét és műfaját tekintve - Európában nem ismerünk, 
7. s egyben Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző programsorozatának tekintünk,  

 



így alkalmas úgy a helyi értékek képviseletére, mint a Magyar Értéktárba történő felvételére és a Hungaricumok között 
a nyilvántartásba vételre.  
 
Dátum: Hatvan, 2016. január 27. 
 
                                                                                                ……………………………………….. 
           Támogató 

 
Határozat száma :  11/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vasutas Települések 
Szövetsége (nyilvántartási száma: 01-02-0006099) a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlant 
határozatlan ideig ingyenesen székhelyként használja, és azt a vonatkozó okirataiban székhelyként feltüntesse.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  12/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Központ (székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 42-46.) fenntartásában lévő hatvani általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2017/2018. tanévre szóló meghatározása véleményezésének tárgyában a Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri Járási Hivatala (székhely: 3300 Eger, Szarvas tér 1.) által megküldött általános iskolai 
felvételi körzethatárokkal egyetért, egyúttal javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító 
körzethatárok 2017/2018. tanévre való meghatározása során – a 2017. évi beíratást megelőzően rendelkezésre 
álló aktuális adatok alapján – az arányosság megtartását, úgy hogy azzal a hátrányos helyzetű gyermekek 
arányos beiskolázása is biztosítva legyen. 
A Klebelsberg Központ Hatvani Tankerületi Központjával (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) történt 
egyeztetés alapján a tankerületi központ által 2017. évi beíratást megelőző adatösszesítés és javaslattétel az 
irányadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  13/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és 
fenntartása, valamint ehhez kapcsolódóan a hatvani 2625 hrsz.-ú ingatlan használatba adása tárgyában a Váci 
Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás 

1. sz. módosítása 
 
mely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képviseli: Horváth Richárd 
polgármester), mint Önkormányzat 
 
másrészről Váci Egyházmegye Ordináriusa (2600 Vác, Migazzi tér 1.), képviseli: dr. Beer Miklós megyéspüspök), 
mint Egyházmegye között  
 
a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Előzmények: 
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük 2011. március 31. napján együttműködési megállapodás jött 
létre az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan Rákóczi út 4.) Egyházmegye általi 
fenntartására, az Önkormányzat tulajdonát képező hatvani 2625 helyrajzi számú ingatlan Egyházmegye részére 
történő használatba adása és a működtetési költségek viselése, valamint ezen ingatlan használatához 
kapcsolódó kérdések tárgyában. 

 



2. Felek az 1. pontban meghatározott megállapodást egyező akarattal módosítják, miszerint annak 4.1. pontja 
helyébe az alábbi szövegrész lép:  

 
„4.1. Felek a közüzemi szolgáltatások megfizetése módjában akként állapodnak meg, hogy Egyházmegye az 
ingatlanban található mérőórákat a nevére íratja. Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola által 
igénybe vett közüzemi szolgáltatások ellenértékét Egyházmegye közvetlenül köteles megfizetni a közüzemi 
szolgáltatók részére. A használat során Egyházmegye kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségén 
gondoskodik az ingatlan üzemeltetéséről, karbantartásáról. Egyházmegyét terheli a számvitelről szóló 2000. 
évi C. tv. 3.§ (4) bekezdés 9. pontja szerinti karbantartási kötelezettségek teljesítése, melyet könyvelése során 
működési kiadásként köteles elszámolni. A működési kiadásokat a központi költségvetésből kapott a köznevelési 
intézmények részére adott feladatalapú támogatás és kiegészítő támogatások tartalmazzák, melyeket 
Egyházmegye a központi költségvetésből, mint intézményfenntartó közvetlenül igényel. A használat tartama 
alatt esetlegesen bekövetkező vis maior esemény miatt az ingatlanban bekövetkezett károk felszámolása 
Önkormányzat, mint tulajdonos kötelezettsége, de felek együttesen lépnek fel.” 
 

3. Jelen együttműködési megállapodás módosítása mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, azonban felek 
egyező akarattal annak rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazzák. 

 
4. Jelen módosító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. és annak végrehajtási rendeletei irányadók. 
 

5. Jelen módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2017. (I. 26.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 

 
Jelen módosító okiratot Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
Hatvan, 2017. január ____     Vác, 2017. január _____ 
 
 
 Horváth Richárd  Dr. Beer Miklós 
 polgármester megyéspüspök 
 Hatvan Város Önkormányzata Váci Egyházmegye Ordináriusa 
 részéről részéről 

 
Határozat száma :  14/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2.) 32/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 14/2017. (I. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  15/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) 59/2015. (II.12.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-
testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 15/2017. (I. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 
 
 



Határozat száma :  16/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere és Hatvan 
Város Önkormányzata között létrejött helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási 
szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodás módosítását utólagosan a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS 
 
amely létrejött 
 
egyrészt Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere (nevében eljár Tasó László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár), a továbbiakban: Miniszter ,  
 
másrészt Hatvan Város Önkormányzata (nevében eljár Horváth Richárd polgármester), a továbbiakban: 
Önkormányzat  
 
között (a továbbiakban együtt: Felek )  
 
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. (a továbbiakban Sztv.) 5. § (3) bekezdése a) 
pontjában meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási 
szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek rögzítése céljából, az alábbiak szerint: 
 
Felek a 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakra Megállapodást kötöttek, amelyben 
rögzítették, hogy a Miniszter hozzájárul a Megállapodás 1. sz. mellékletében tételesen felsorolt regionális 
járatok helyi vonalakkal közös szakaszán a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában e 
járatok helyi tarifával, helyi személyszállításban történő igénybevételéhez.  
 
Ezen Megállapodás érvénytartamát Felek a jelen Megállapodás-módosítás alapján 2018. március 31-éig 
meghosszabbítják. A szolgáltatást a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látja el. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Megállapodás egyéb rendelkezéseit jelen Megállapodás-módosítás nem érinti. 
 
Jelen Megállapodás-módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Megállapodás hatályos 1. sz. 
melléklete. 
 
Budapest, 2016. december    
 

______________________      _______________________ 
 
     a Miniszter nevében 
 

 
az Önkormányzat nevében 

 
A Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem: 
 
……………………………. 
 
    a Szolgáltató nevében 

 
Határozat száma :  17/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás szerint 
módosítja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (5000 Szolnok, Nagysándor József út 
24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási 
szerződést.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 17/2017. (I. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma :  18/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa megállapodásokat köt a 2017. évre vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása 
érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma :  19/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa megállapodást köt a 2017. évre vonatkozóan az Országos Mentőszolgálat Hatvani 
Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Teleki út 40.), mely aláírására felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében 
a Hatvani Szolgáltató Intézmény. (székhely: 3000 Hatvan, Temető út 14/A.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma :  20/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban és Hatvan Város 
Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi feladatainak 
ellátására Dr. Éger Ildikó egyéni vállalkozóval megkötött szerződésnek az 1. számú melléklet szerinti módosítását, 
valamint a 2. számú melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét utólagosan 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 20/2017. (I. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  21/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 11302. hrsz.-ú zártkerti közutat „Strázsahegyi kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  22/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Horváth Richárd polgármester illetményét 
havi bruttó 698.000,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Horváth Richárd polgármester 
költségtérítését havi bruttó 104.700,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  23/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Szinyei András főállású alpolgármester 
illetményét havi bruttó 600.300,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Szinyei András főállású 
alpolgármester költségtérítését havi bruttó 90.000,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell.” 
 



H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  24/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Lestyán Balázs társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 314.100,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Lestyán Balázs társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 47.100,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  25/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cukorgyári tó helyi védettségét felülvizsgálja, ezért 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat által helyi jelentőségű védett természeti 
területté nyilvánított Cukorgyári tó védettsége fenntartásának indokoltságára vonatkozóan szerezzen be 
szakvéleményt, és a szakvélemény birtokában kérje meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának (székhely: 3304 
Eger, Sánc u. 6.) véleményét. 
A képviselő-testület a terület védettségének feloldására vonatkozó döntését a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságának véleményének ismeretében kívánja meghozni.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  26/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) fenntartója, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Oktatási Hivatal által meghirdetett az 
„Oktatási hivatal bázisintézménye” című, a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda által megvalósítandó pályázathoz 
szükséges támogató, hozzájáruló nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  27/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 
9.) intézményének fenntartója, felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Oktatási Hivatal által meghirdetett 
az „Oktatási hivatal bázisintézménye” című, a Hatvani Varázskapu Óvoda által megvalósítandó pályázathoz 
szükséges támogató, hozzájáruló nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  28/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Járási Hivatal (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 
14., Hatvan belterület 2720 hrsz.) épületének tulajdonosa felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az épületet 
érintő KEHOP-5.2.2/16/2016-00017 azonosító számú, „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című, a 
Heves Megyei Kormányhivatal által megvalósítandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  29/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 
pályázatot kíván benyújtani a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága által meghirdetett 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati 
felhívásra. A Felhívás szerint a 10.000 fő feletti lakosságszámú települések esetében bruttó 9.000.000 Ft az 
igényelhető összeg, az 5.000 fő feletti lakosságszámú települések önkormányzatai a támogatási kérelmeket 2017. 
február 1-28. között nyújthatják be. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási kérelem pozitív elbírálása estére a 
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 1. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  30/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító 
Hatósága által meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” tárgyú 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.) Dr. Szikszai Márta jegyző, 
3.) Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető, 
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  31/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-4.1.8-16 kódszámú, az 
„Élethosszig tartó tanulás elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című pályázatra, amelynek célja a hatvani Ady 
Endre Könyvtár Fiókkönyvtár épületének korszerűsítése informatikai terem kialakításával, IKT eszközökkel való 
felszerelésével, továbbá az oktatási és foglalkoztatási jellegű tevékenységekhez kapcsolódó informatikai eszközök 
és bútorok beszerzése az Ady Endre Könyvtár 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti épületébe. 
A támogatás mértéke tevékenységtípusonként minimum 5.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft. A támogatási 
intenzitás 100%. 
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. március 10. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  32/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.8-16 kódszámú, „Élethosszig tartó tanulás 
elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” 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.) Tóth Ivett osztályvezető; 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  33/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség által a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatásból a hatvani 2638/2 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan Népkert-Sporttelepen található önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
kialakított műfüves futballpályát a Futball Club Hatvan Egyesületnek vagyonkezelésbe adja. 
A képviselő-testület erre tekintettel kiegészíti a Futball Club Hatvan Egyesülettel a hatvani 2638/2, 2639 és 2640 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződést, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződést kiegészítő okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 



MEGÁLLAPODÁS 
VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata  
Székhelye: 3000. Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
Képviseli: Horváth Richárd, polgármester, mint önkormányzat, ( a továbbiakban: önkormányzat )   
 
Másrészről: 
 
FUTBALL CLUB HATVAN EGYESÜLET 
Székhely: 3000 Hatvan, Népkert – Sporttelep, 
Adószáma: 19136840-2-10  
Képviseli: Ofella Zoltán elnök, mint „Vagyonkezelő” 
 
 –  a továbbiakban együttesen „Felek” – között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
Előzmények: 
Jelen megállapodást létrehozó felek egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük 2011. szeptember 14. napján 
vagyonkezelési szerződés jött létre, mely alapján az Egyesület sport valamint turisztikai, ifjúsági közfeladatok ellátása 
céljából jogosult  hasznosítani a hatvani 2638/2, 2639, és 2640 hrsz-ú ingatlanokat.  
A hatvani 2638/2 hrsz.-ú ingatlanon 2016 évben az önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség új műfüves 
labdarúgó pályát alakított ki.  
A fenti előzmények után felek a már részletesen megjelölt vagyonkezelési szerződést közös megegyezéssel a mai napon 
az alábbiak szerint egészítik ki:  
 
1.   A vagyonkezelési szerződés I. 2. alpontja a következőkkel egészül ki: 
„ Felek rögzítik, hogy a hatvani 2638/2 hrsz.-ú ingatlanon az önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség új 
műfüves labdarúgó pályát alakított ki. Erre tekintettel felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyi hatálya ezen 
új labdarúgó műfüves pályára is kiterjed.” 
 
2.  Egyebekben az alap vagyonkezelési szerződés jelen kiegészítéssel nem érintett rendelkezési változatlanul hatályban 
maradnak.  
 
Hatvan, 2017. ……………………………     

 
           __________________________________                     ________________________________ 
 Hatvan Város Önkormányzata Futball Club Hatvan Egyesület 
 Horváth Richárd Offela Zoltán 
 Polgármester Elnök 

 
Határozat száma :  34/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1622 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Béke u. 70. sz. alatt található, 2782 m2  nagyságú kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 12.520.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-ötszázhúszezer forint 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 



A pályázat tárgya: hatvani 1622 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Béke utca 70. sz. alatt található, kivett, beépítetlen 
terület megnevezésű, 2782 m2  nagyságú ingatlan értékesítése lakópark építése céljára 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- Hrsz.:  1622 
- Területe: 2782 m2 
- Fekvése: belterületi 
- Címe: 3000 Hatvan, Béke utca 70. 
- Közműellátottság: Közművek nélkül 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  
A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlási jogosultaknak az elővásárlási jogról 
történő lemondása. 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 12.520.000,- Ft, azaz bruttó Tizenkettőmillió ötszázhúszezer forint, mely értéket el nem érő 
vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 1.252.000,- Ft, azaz Egymillió kettőszáz ötvenkettőezer 
forint, mely az alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 1622 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a 
vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az 
ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2017. február 13. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 1622 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az, aki a jelen 
felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

– a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül beépíti, 
– vállalja, hogy olyan zárt egységet alkotó, építészetileg egységes képet mutató, a lakások tekintetében a kor 

igényeinek megfelelő, a leendő lakóinak a lakófunkción túl biztonságot, nyugalmat biztosító lakóparkot épít.  
 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 



Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 
 

Határozat száma :  35/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a hatvani 3978/55/A/33 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint kikiáltási 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Pályázati felhívás  
 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség 
megteremtése céljából 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:  3978/55/A/33 
-Területe: 49 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. 
- Közműellátottság: Közművek kikötve 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 2.700.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 270.000,- Ft, azaz Kettőszázhetvenezer forint, mely az 
alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 3978/55/A/33 helyrajzi számú, kivett lakás 
megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2017. február 21. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „3978/55/A/33 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 



Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes 
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

– a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja, 
– vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem 

adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek 
– vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás 

megtörténte ellenőrzése céljából,  
– vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre 

elővásárlási és visszavásárlási jogot alapít. 
 
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti: 

– aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
– akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll), 
– aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik, 
– aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel. 

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek 
(magánszemélyek) pályázhatnak. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  36/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a hatvani 3978/55/A/42 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű 
belterületi ingatlant legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség 
megteremtése céljából 
 
 



Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.: 3978/55/A/42 
-Területe: 49 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2.  
- Közműellátottság: Közművek kikötve 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 2.700.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-hétszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 270.000,- Ft, azaz Kettőszáz hetvenezer forint, mely az 
alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 3978/55/A/42 helyrajzi számú, kivett lakás 
megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2017. február 21. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „3978/55/A/42 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes 
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

– a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja, 
– vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem 

adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek 
– vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás 

megtörténte ellenőrzése céljából,  
– vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre 

elővásárlási és visszavásárlási jogot alapít. 
 
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti: 

– aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
– akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll), 
– aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik, 
– aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel. 

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 



Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek 
(magánszemélyek) pályázhatnak. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  37/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 0299/1 helyrajzi számú, 
természetben Hatvan külterületén található, 2260 m2 nagyságú kivett, játszótér megnevezésű ingatlant  legalább 
bruttó 10.850.000,- Ft, azaz Tízmillió-nyolcszázötvenezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 27. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: hatvani 0299/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, külterületen található, kivett  játszótér 
megnevezésű, 2260 m2  nagyságú ingatlan értékesítése lakópark építése céljára. 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- Hrsz.:  0299/1 
- Területe: 2260 m2 
- Fekvése: külterületi 
- Címe: 3000  Hatvan 
- Közműellátottság: Közművek nélkül 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  
A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlási jogosultaknak az elővásárlási jogról 
történő lemondása. 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 10.850.000,- Ft, azaz bruttó Tízmillió nyolcszázötvenezer forint, mely értéket el nem érő 
vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 1.085.000,- Ft, azaz Egymillió nyolcvanötezer forint, mely 
az alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a 
vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az 
ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  



 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2017. február 13. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 0299/1 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által;  a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az, aki a jelen 
felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

– a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül beépíti, 
– vállalja, hogy olyan zárt egységet alkotó, építészetileg egységes képet mutató, a lakások tekintetében a kor 

igényeinek megfelelő, a leendő lakóinak a lakófunkción túl biztonságot, nyugalmat biztosító lakóparkot épít.  
 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  38/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú volt nagygombosi laktanya 
területén elhelyezkedő hatvani 6310/1, 6310/2, 6310/4, 6310/10, 6310/25 és 6310/27 hrsz.-ú ingatlanokat 
munkahelyteremtő beruházások megvalósítása céljából értékesíteni szándékozik és az értékesítés érdekében  
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok fenti célú értékesítését hirdesse, szükség szerint 
ingatlanforgalmi és befektetési szakértőt bevonjon, velük megbízási szerződést kössön. A megbízási díjak 
fedezete a 2017. évi költségvetésbe a Megbízási díjak soron beépítésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 28. (ingatlan szakértői szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  39/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3005/5 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth 
L. utcában elhelyezkedő, 60 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant bruttó 762.000,- Ft, 
azaz bruttó Hétszázhatvankettőezer forint vételáron Farkas Gyulánétól, (lakcíme: 3000 Hatvan, Csányi út 29.) az 
ingatlan tulajdonosától megvásárolja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 28. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  40/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 827/2016. (X. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.” 
 
 



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

 
Határozat száma :  41/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi 
feladatainak ellátásával a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 1.950.-Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan város 2017. évi és 2018. évi költségvetéseibe betervezésre 
kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  42/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az Első Magyar Kert Szövetkezet (5300 Karcag, 
Kossuth tér 1.) által meghirdetett „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programhoz.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 30. (együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  43/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére program” tárgyú 
pályázati felhívásra. A pályázat célja a háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az 
hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához.    
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. január 29. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  44/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Jó szomszéd” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat célja a háztáji 
kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély 
önellátásához. A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda szeretné elérni, hogy azok a családok, akik háztáji 
kertjükben veteményest gondoznak, motivációként hassanak és tapasztalatukkal segítsenek más, környezetükben 
lévő személyt/családot.   
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. január 29. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  45/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett 
„Kiskerti Programok 2017.” tárgyú pályázatok 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.) Gulyás Katalin főkertész, 
3.) Égei Zsuzsanna főkertész asszisztens, 
4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. január 28. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  46/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi virágosítási terve alapján a 2017. 
évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Horváth Tihamér őstermelőt 
(székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg bruttó 5.127.117,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  47/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi virágosítási terve alapján a 2017. 
évre szükséges balkonnövények beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Horváth Tihamér őstermelőt 
(székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg 2.472.309,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  48/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi virágosítási terve alapján a 2017. 
évre szükséges muskátlik beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót 
(székhely: 5100 Jászberény, Gát u. 13.) bízza meg bruttó 6.864.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  49/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich út 8. szám alatti 5318/2/A/2 hrsz-ú 
társasházi tulajdonrészben TOURINFORM iroda kialakításának műszaki tervezésével a Sisák Art Építésziroda 
Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 374.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 3. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  50/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton lévő 15-ös számú közvilágítási 
oszlop javítási munkájával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
552.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  51/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani Városgondnokság által 
készített 2017. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 51/2017. (I. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 



Határozat száma :  52/2017. (I. 26.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára szükséges 
értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező magánszemélyt (lakcím: 3000 Hatvan, 
Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az alábbi 
egységárakkal, legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással: 
 
 - Lakás, családi ház, nem lakáscélú helyiségek: bruttó 20.000,- Ft 
 - Beépítetlen területek, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok: bruttó 15.000,- Ft 
 
Pénzügyi forrás a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  53 /2017. (I. 26.)  sz. zü. képv.  test. hat.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


