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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. JANUÁR 9-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  1/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 9-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. működésével kapcsolatos döntésekről 
2. Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről 
3. Előterjesztés az ivóvíz vagyon bérleti díj ellenében történő működtetéséről 
4. Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások 

megindításáról 
5. Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák 

megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről 
6. Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – 

Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázat önerejének finanszírozására támogatás 
igényléséről 

7. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázatok önerejének 
finanszírozására támogatás igényléséről 

8. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

9. Előterjesztés a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének 
homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésről  

10. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére 

11. Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő támogatásáról 
12. Előterjesztés a 622/2013. (IX. 12.) és a 623/2013. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozatok 

módosításáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-12. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj, és a „Hatvan Város 

Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról 
2. Előterjesztés a szociális keret terhére történő egyszeri támogatás megállapításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester” 
 

Határozat száma :  2/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. egyszemélyi tulajdonosa és 
alapítója elszámolási kötelezettség mellett 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeget fizet meg a Hatvani 
Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) részére közszolgáltatási 
díjelőleg jogcímén 2014. június 30. napjáig, a köztük 2013. december 19. napján létrejött közszolgáltatási 
szerződés alapján, mely összeget a Társaság csak és kizárólag a 2013. december 19. napján megkötött 
munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségeinek az ellátására 
fordíthatja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  3/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan Közétkeztetési Kft. (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 
2.) részére munkahelyi és közétkeztetési közfeladatai ellátásához 90 %-os rezsiköltséget határoz meg.” 

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

 
Határozat száma :  4/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 67. §-ában foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállományának a Magyar Állam által 
történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. Hatvan Város Önkormányzata adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 



3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan 
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.  

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b) a költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a képviselő-
testületet.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  5/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, 
Hadnagy u. 2., cégjegyzék száma: 10-10-020086; képviseli: dr. Bánhidy Péter vezérigazgató) és Hatvan Város 
Önkormányzata között 2013. december 6. napján a 2013-2014. évi bérleti díj fizetéséről megkötött – jelen 
határozat mellékletét képező – megállapodást.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 9. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki Iroda útján 

 
(Az 5/2014. (I. 9.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  6/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai bölcsődék részére 
riasztórendszer kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés nettó becsült értéke 1.300.000.-Ft. Az 1. 
rész elnevezése „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde részére riasztórendszer kiépítése”, becsült értéke nettó 950.000-
Ft. A 2. rész elnevezése „A Mohács utcai bölcsőde részére riasztórendszer kiépítése”, becsült értéke nettó 
350.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai bölcsődék részére 
riasztórendszer kiépítése” elnevezésű, 1.300.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.  képviselője.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  7/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde részére bútorok beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 1.300.000.-Ft. 
A pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde részére bútorok beszerzése” 
elnevezésű, 1.300.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
3.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 



4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.  képviselője.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  8/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 751/2013. (X. 31.) számú határozata alapján indult „A Hajós 
Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Calyisto 
Ingatlanforgalmazó Kft.(székhely: 1132 Budapest, Kádár u. 9-11. 8. em. 94.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 3.500.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár 
összeget. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 10. (a módosított írásbeli összegezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  9/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test.  hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 kódszámú, 
„Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése” című pályázat önerejének európai uniós forrásból történő finanszírozására támogatást 
igényel. 
A projekt bruttó elszámolható költsége: 209.749.093,- Ft, a megítélt támogatás: 199.261.638,- Ft, az önerő 
(15%)összege: 10.487.455,- Ft.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  10/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú, 
„Hatvan, Kossuth Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” című pályázat 
önerejének európai uniós forrásból történő finanszírozására támogatást igényel. 
A projekt bruttó elszámolható költsége: 222.065.374,- Ft, a megítélt támogatás: 188.755.568,- Ft, az önerő (15%) 
összege: 33.309.806,- Ft.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  11/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú, 
„Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című 
pályázat önerejének európai uniós forrásból történő finanszírozására támogatást igényel. 
A projekt bruttó elszámolható költsége: 170.878.873,- Ft, a megítélt támogatás: 145.247.042,- Ft, az önerő (15%) 
összege: 25.631.831,- Ft.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  12/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 760/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 2013. november 
29. napján a Bautender Ziegel Kft.-vel (székhely: 6721 Szeged, Madách u. 17. 2/6.) megkötött az 5. számú 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése tárgyú Tervezési 
Szerződést közös megegyezéssel megszünteti. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződést megszüntető okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Határozat száma :  13/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 761/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 2013. november 
29. napján a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) megkötött a Kossuth 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése tárgyú Tervezési 
Szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  14/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 762/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 2013. november 
29. napján a Bautender Ziegel Kft.-vel (székhely: 6721 Szeged, Madách u. 17. 2/6.) megkötött a Gesztenyéskert 
Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése tárgyú Tervezési Szerződést közös 
megegyezéssel meg kívánja szüntetni. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződést megszüntető okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  15/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 763/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 2013. november 
29. napján a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) megkötött a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése tárgyú 
Tervezési Szerződést közös megegyezéssel megszünteti. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  16/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 764/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 2013. november 
29. napján a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) megkötött a Varázskapu 
Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése tárgyú Tervezési Szerződést közös 
megegyezéssel megszünteti. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést 
megszüntető okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  17/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézetnek helyt adó, 3000 Hatvan, Balassi B. út 16. szám (hatvani 2713/5 hrsz.) alatti ingatlanon található 
kórház rendeltetésű épület déli homlokzatfelújítás beruházásának megvalósításához 200.000.000,- Ft támogatást 
biztosít.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet fenntartójával a támogatás nyújtása érdekében a tárgyalásokat megkezdje és a támogatás 
nyújtásáról szóló megállapodás tervezetét a képviselő-testület elé terjessze.” 

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

 
Határozat száma :  18/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Ficánka Gyermekegészségügyi 
Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-
028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető) Apc és Petőfibánya 
községek tekintetében a gyermekorvosi teendőket helyettesítés keretében heti 2 x 2 órában ellássa. 
Ezen tevékenység a hatvani 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatellátsi szerződésében meghatározott 
rendelési időt nem érinti.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. (az igazolás kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



Határozat száma :  19/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub (székhelye: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a jelen határozat 
mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-
10; adószáma: 15729394-2-10 ; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-
56561001; képviseli: Szabó Zsolt polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a  
Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub  (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.; képviseli: Tóbi Tiborné  
elnök  továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 
 

megítélt támogatás összege: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2014. évi költségvetésben a Polgármesteri keret terhére. 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
Nyugdíjasok Megyebálján való részvételhez fellép ő ruhák készítése  
 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben, készpénzben fizeti ki a Támogatott 
részére. 
 
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget nem 
szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a Támogatott 
számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A 
Támogatott legkésőbb 2014. március 15. napjáig az elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a 
Támogató felé. 
 
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem 
valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt 
tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra 
használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
támogatás összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak 
tekintve – a Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél 
vezetett 10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától 
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a 
Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell 
mondania.  
 
8. Ezen megállapodás a 2014. évre érvényes.  
 
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  
 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  



10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 
az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
Hatvan, 2014. január      . 
 …................................................                 …....................................................  
  Támogató           Támogatott    
           Szabó Zsolt          Tóbi Tiborné 
          polgármester                elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 

 
Határozat száma :  20/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 622/2013. (IX. 12.) számú határozatát akként módosítja, 
hogy „a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú ingatlanon, 
valamint” szövegrész törlésre kerüljön, valamint a „játszótereken” szövegrész helyébe „játszótéren” szövegrész 
lépjen.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 9. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  21/2014. (I. 9.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 623/2013. (IX. 12.) számú határozatát akként módosítja  
hogy „a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú ingatlanon, 
valamint” szövegrész törlésre kerüljön, valamint a „játszótereken” szövegrész helyébe „játszótéren” szövegrész 
lépjen.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 9. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  22/2014. (I. 9.)  zü. sz.  képv. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  23/2014. (I. 9.)  zü. sz.  képv. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  24/2014. (I. 9.)  zü. sz.  képv. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  25/2014. (I. 9.)  zü. sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Vas Barbara és Vas Zoltán Hatvan, Bányász utca 3. szám 
alatti lakosok részére 100.000 Ft támogatást nyújt a szociális keret terhére egészségügyi eszközök vásárlása 
céljából. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
A képviselő-testület a támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezi.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


