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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 

• 26/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 
a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapí tásáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosít ásáról 
 

• 27/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 

• 28/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 
a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV . 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

• 29/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan város és településrészei nevének használat áról szóló 25/2012. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

• 30/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeir ől szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
 

 
 

2014. JÚLIUS 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 

 



 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
26/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapí tásáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29 .) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) 
önkormányzati rendelet 9/E. § (2) bekezdésében a „május 31. napjáig” szövegrész helyébe az „augusztus 31. 
napjáig” szöveg lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2014. július 26-án lép hatályba, és 2014. július 27-én hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2014. július 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármesteri jogkörben  
  eljáró alpolgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
27/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

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

 
 

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

1. § (1) A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Közterület rendeltetésétől eltérő használatának engedélyezése olyan hatósági ügy, melyben a jegyző 
határozattal dönt.” 

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon 

kell a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályához benyújtani. A kérelmet az Általános 
Igazgatási Osztály készíti elő döntésre a jegyzőnek. Az engedélyezési eljárás során az Általános Igazgatási 
Osztály beszerzi a – kérelem tárgyának megfelelően – a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és 
Városfejlesztési Irodája, a főépítész, illetve önkormányzati rendezvények esetén a rendező javaslatát, 
szakvéleményét.” 

 
2. § Az R1. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) A közterület eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély megadása a jegyző mérlegelési jogkörébe 

tartozik abban az esetben, ha a közterület használat olyan területet érint, amely a településképet nagymértékben 
meghatározza, és ezt a tényt a főépítész szakmai véleményében feltünteti.” 

 
3. § (1) Az R1. 3. § (6) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 5/A. § (2) bekezdésében és 12. § (3) 

bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép. 
(2) Az R1. 14/A. § (2) bekezdésében a „Hatvan város polgármestere” szövegrész helyébe „a jegyző” szöveg 

lép. 
(3) Az R1. 4. § (1) és (7) bekezdésében, 5/A. § (3) és (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 16/C. § (3) 

bekezdésében, 2. melléklet 1. pont a) alpontjában és 3. melléklet 11. pontjában a „Polgármesteri Hivatal” 
szövegrész helyébe a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

(4) Az R1. 20/D. § (1) bekezdés a) pontjában a „hatvani Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 
4. § (1) Ez a rendelet 2014. július 26-án lép hatályba, és 2014. július 27-én hatályát veszti. 
(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 



(3) Hatályát veszti a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. mellékletének 10., 11. és 12. pontja. 

(4) Az R2. 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
Hatvan, 2014. július 24. 

 
 dr. Szikszai Márta  Horváth Richárd  
 jegyző polgármesteri jogkörben 
   eljáró alpolgármester 
 
 

1. melléklet a 27/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez 
 
1. Az R2. 10. melléklete a következő 8a., 8b., 8c., 8d. és 8e. pontokkal egészül ki: 

„8a. Közterület rendeltetésétől eltérő használata önkormányzati hatósági ügy, melyben a jegyző 
határozattal dönt. (A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

8b. Közterület rendeltetésétől eltérő használatáért fizetendő használati díj alól mentesítést a jegyző a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyetértésével ad. (A közterületek használatáról, 
valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet) 

8c. A hatósági engedéllyel ellentétes közterület-használat esetén a jegyző jogosult a hatósági engedélyt 
határozattal azonnali hatállyal visszavonni, amennyiben a használó ismételt felszólítás ellenére sem 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III. 30.) önkormányzati rendelet szabályai szerint jár el. (A közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

8d. A közterület eltérő használatára vonatkozó hatósági engedély megadása a jegyző mérlegelési 
jogkörébe tartozik abban az esetben, ha a közterület használat olyan területet érint, amely a 
településképet nagymértékben meghatározza, és ezt a tényt a főépítész szakmai véleményében 
feltünteti. (A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet) 

8e. Az egy évnél hosszabb időtartamra szóló közterület rendeltetésétől eltérő használatára vonatkozó 
hatósági engedély az engedély jogosultjának írásbeli kérelme alapján szüntethető meg. A benyújtott 
kérelem szerint a hatósági engedély megszüntetését a jegyző mérlegelés alapján, méltányosságból 
engedélyezi. (A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet)” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
28/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV . 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

1. § A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § 
(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1a) Amennyiben az önkormányzati tulajdonú lakásra a bérleti jogviszony az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 44/A. §-ára 
vagy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény 26. §-ára tekintettel szűnik meg és ez utóbbi esetben a bérlő a felajánlott cserelakást 
bármilyen oknál fogva nem fogadja el, és a megszűnő bérleti jogviszony bérlője lakhatását a továbbiakban saját 
tulajdonú családi ház, társaslakás vagy egyéb lakás megvásárlásával kívánja megoldani, részére visszatérítendő, 
kamatmentes kölcsön adható. E rendelet szerinti vissza nem térítendő támogatás ebben az esetben nem adható.” 

 
2. § Ez a rendelet 2014. július 26-án lép hatályba, és 2014. július 27-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. július 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármesteri jogkörben  
  eljáró alpolgármester 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
29/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan város és településrészei nevének használatá ról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés a) pontjában és 9. § a) pontjában a „Polgármesteri 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 
2. § (1) Hatályát veszti a R. 4. §-a és 10. §-a. 
(2) Hatályát veszti a R. 3. § (1) bekezdésében az „ideértve a domain név használatát is” szövegrész. 
 
3. § Ez a rendelet 2014. július 28-án lép hatályba, és 2014. július 29-én hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2014. július 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármesteri jogkörben  
  eljáró alpolgármester 
 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
30/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogköv etkezményeir ől szóló 
13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § 1. pontjában a „Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán” szövegrész helyébe a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Irodájának Ügyfélszolgálatán” szöveg lép. 

 
2. § Hatályát veszti a R. 14. §-a. 
 
3. § Ez a rendelet 2014. július 28-án lép hatályba, és 2014. július 29-én hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2014. július 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármesteri jogkörben  
  eljáró alpolgármester 
 
 
 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. JÚLIUS 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  591/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. július 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Tájékoztató Hatvan város polgármesterének lemondásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

2. Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak 
megválasztásáról 

3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról 

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról 

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanra történő ráépítésről 

6. Előterjesztés megállapodás kötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel a Vadfarm 
kialakításáról és üzemeltetéséről 

7. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

8. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire vonatkozó 
vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és bérleti szerződés megkötéséről 

9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról 
10. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról 
11. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
12. Előterjesztés Kézdivásárhely Város Tanácsával és Beregszász Város Tanácsával megkötendő 

együttműködési megállapodásokról 
13. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről 
14. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek átalakításáról 
15. Előterjesztés a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói 

előszerződés megkötéséről 
16. Előterjesztés a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói 

szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről 
17. Előterjesztés Európai Uniós támogatás és ÁFA megelőlegezés céljából éven belüli hitelkeret 

igénybevételéről 
18. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
19. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
20. Előterjesztés a Hatvan város és településrészei nevének használatával kapcsolatos önkormányzati 

rendeletek módosításáról 
21. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő pénzeszköz 

átadásáról 
22. Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

meghozandó döntésről 
23. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt 

lebonyolításához szükséges döntésről 
24. Előterjesztés a Környezet és Operatív Program keretén belül közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó 

pályázathoz kapcsolódó döntésről 
25. Előterjesztés a hatvani Városháza homlokzatán elhelyezendő felirat, címer és falképek elkészítéséről 
26. Előterjesztés műszaki ellenőri feladat megrendeléséről 
27. Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésről 
28. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
29. Előterjesztés parkoló- és útjavításokkal kapcsolatos döntésekről 
30. Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltásával kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó a 2-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd alpolgármester 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Zászlóőrök Egyesületének névhasználat iránti engedélykérelméről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd alpolgármester” 

 
 



Határozat száma :  592/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-
ában biztosított jogkörében eljárva Hatvan városban a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak az 
alábbi személyeket választja meg: 
 
Tagok:  
 Bőze Attila 3000 Hatvan, Kiss E. u. 1/A. szám alatti lakos 
 Morvai István 3000 Hatvan, Szabadság út 15. szám alatti lakos 
 Nyitrai Zoltán 3000 Hatvan, Kölcsey F. út 40. szám alatti alakos 
 
Póttagok:  
 Páldiné Pál Ilona 3000 Hatvan, Móra F. út 4. szám alatti lakos 
 Kiss István Péter 3000 Hatvan, Baross G. út 4. szám alatti lakos” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint HVI vezetője 

 
Határozat száma :  593/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-
ában biztosított jogkörében eljárva Hatvan városban a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága 
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
 Tóth Attila 3000 Hatvan, Horváth M. út 5. IV/5. szám alatti lakos 
 Szajkó Béla 3000 Hatvan, Tabán u. 29. I/4. szám alatti lakos 
 Huczkáné Pintye Viktória 3000 Hatvan, Hegyalja út 126/B. szám alatti lakos” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint HVI vezetője 

 
Határozat száma :  594/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján Siraky-Nagy Péter 3000 Hatvan, Kodály Zoltán utca 6/a. szám alatti lakos lemondását 
2014. július 31. napjával elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
Határozat száma :  595/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) 
bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal 
megválasztja Vörös József (anyja neve: Sőregi Irén) 3000 Hatvan, Kosztolányi út 20. szám alatti lakost. Az 
ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra bruttó 450.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező 
munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
vonatkozó okiratok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
(Az 595/2014. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  596/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Társaság alapító okiratát jelen határozat 
mellékletében foglalt módosító okirat tervezet rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására.” 



 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034259 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2014. augusztus 1. 
napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 
15./ A társaság ügyvezetője: 
 
Vörös József 

Születési hely és idő:  
Anyja születési neve:  
Lakcím:  

 
Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles. 
 
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy olyan ok, tény vagy körülmény, - beleértve 
összeférhetetlenségi ok is - amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná  nem áll fenn, megbízatását 
elfogadja. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget. 
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.  
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja. 
 
16./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama: 
 
Az ügyvezető megbízatása 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szól, amely 
megbízás az alapító határozatával bármikor visszavonható.  
 
A gazdasági társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok 
előtt.  
 
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a 
jogszabályoknak, az alapító okiratnak és az alapító határozatainak van alávetve.  
 
Ha a társaság alapítója az ügyvezető kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett 
ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad a társaság az ügyvezető ellen akkor léphet fel az 
ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául 
szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. 
 
Ha az ügyvezetői jogviszony két egymást követő jogviszony beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az 
ügyvezető kérheti, hogy az alapító döntsön a felmentvény kiadásáról. 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése után az ügyvezetővel szembeni kártérítési igény – a társaság nyilvántartásból 
való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül – a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók 
érvényesíthetik. A tag kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból öt megillető rész arányában 
érvényesítheti. 
 
Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek 
az ügyvezetővel szemben szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a 
társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.  
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 596/2014. (VII. 24.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 



 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2014. július 24. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd, polgármesteri 
jogkörben eljáró alpolgármester 

 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2014. július 24. 
 

Határozat száma :  597/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 25. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09- 031348 cégjegyzékszámon bejegyzett Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratát 2014. július 24. napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 
 
10./ A közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos alapítói nyilatkozatok az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján. 
- a társaság vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végzi; 
- az alapító nem zárja ki, hogy a társaság tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 
- a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja; 
- a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt, országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állít, országgyűlési képviselő-jelöltet nem támogat; 
- gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, illetve Hatvan város honlapján (www.hatvan.hu) 
nyilvánosságra hozza. 
 
21./ A társaság nyilvánossága 
 
A társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés 
helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya és személye is megállapítható. 
A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A 
jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. 
Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel 
egyidejűleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 
napra a meghozott határozatok szövegét. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a 
hozott határozat jellege megköveteli. Az alapítók kötelesek hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt 
az alapítók, másrészt külön a társaság székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor. 
A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján 
munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. 
A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban. Az ügyvezető a 
betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az 
ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 
A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel 
kötött megállapodás megtekinthető. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes 



cégbíróságon is. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást 
igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések összehívásának rendjével. 
A társaság a szolgáltatásainak igénybevételeinek módját a társaság székhelyén lévő hirdetőtábláján, illetőleg 
honlapján teszi mindenki számára hozzáférhetővé. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 597/2014. (IV.24.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2014. július 24. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 

Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2014. július 24. 

 
Határozat száma :  598/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a Széchenyi 
Zsigmond Kárpád-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) kötendő megállapodás szövegét, és felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert a megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
MEGÁLLAPODÁS  

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.  
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - KSH törzsszám: 23467323-7490-572-10 
 - adószám: 23467323-2-10 
 - képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető 
 - mint földtulajdonos  
 
másrészről: 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9. 
 - nyilvántartási száma: 1388 
 - képviseli: Antalóczy Péter elnök 
 - mint ráépítő 
 
valamint :  
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma : 729392 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
      alpolgármester 
 - mint üzemeltető 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy földtulajdonos kizárólagos tulajdonában áll a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala 
Ingatlan-nyilvántartásban a hatvani 5331/21  hrsz. alatt felvett, 2 ha 3908  m2 területű ingatlan.  



  
2./ Földtulajdonos kifejezetten engedélyt ad arra, hogy az okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlanra a  Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület, mint  ráépítő által rendelkezésre álló előzetes építési tervdokumentáció 
szerint  önálló ingatlant építsen.  
 
3./ Földtulajdonos az 1./ pontban meghatározott ingatlanát az előbbiekben megjelölt önálló felépítmény, (sportcsarnok) 
céljára ingyenesen ráépítő használatába adja, ráépítő pedig használatba veszi megtekintett állapotban, úgy ahogy az a 
mai napon van, a létesítendő önálló ingatlan fennállásának időpontjáig. 
 
Földtulajdonos biztosítja, hogy ráépítő az ingatlanra bejárjon, és azt a rendeltetésszerű használat keretei között az 
építkezés teljes időtartamára az ingatlant használja. 
 
4./ Földtulajdonos a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott ingatlan per-, és igénymentességéért szavatosságot vállal, 
de nem szavatol a telek térmértékéért.  
 
5./ Ráépítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen okirat 1./ pontjában meghatározott birtokba vett ingatlant 
rendeltetésének megfelelően használja, azon a hatósági előírások maradéktalan betartása mellett a jogerős építési 
engedély alapját képező műszaki tervdokumentáció szerinti sportcsarnokot felépíti. 
 
6./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete 110/2014. (II. 13.) sz. képviselő testületi határozatával döntött 
arról, hogy a 107/2011. (VI. 3.) sz. Kormányrendelet rendelkezései alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez 
benyújtott sport fejlesztési programja megvalósításához, a sport fejlesztési program elfogadása esetén a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sport egyesület részére 194.177.729,-Ft összegű támogatást biztosít önerő jogcímén. 
 
Az önerő összegéből 15.000.000,-Ft a 2014. évi fejlesztési céltartalékból kerül biztosításra, 179.177.729,-Ft a 2015. évi 
költségvetésbe kerül betervezésbe. 
 
Hatvan Város Önkormányzata jelen okirat aláírásával egyidejűleg nyilatkozza hogy a fenti határozatban vállalt 
15.000.000,-Ft összegű önerőt az engedélyes tervek elkészültét követően biztosítja a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület részére, valamint vállalja, hogy az engedélyezési eljárások során felmerülő egyéb eljárási díjak 
megfizetéséről gondoskodik. Ezen eljárási díjak is az önerő részét képezik. 
 
7./ Felek – figyelemmel a jelen okirat 6./ pontjában meghatározottakra - megállapodnak abban, hogy a létesítendő 
önálló ingatlan, mint felépítmény tulajdonjoga a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületet illeti meg. 
 
A Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a felépítmény jogerős használatba 
vételi engedélyének meglétét követő 30 naptári napon belül a felépítmény tulajdonjogáról térítésmentesen lemond 
Hatvan Város Önkormányzata javára, és minden további feltétel és ellenszolgáltatás igénye nélkül aláírja az ingatlan 
nyilvántartási tulajdonjog bejegyzésére alkalmas okiratokat. 
 
Hatvan Város Önkormányzata jelen okirat aláírásával egyidejűleg kifejezi azon szándékát, hogy a jelen okirat 2./ 
pontjában meghatározott létesítmény üzemeltetési feladatait saját maga, illetőleg a későbbiekben erre a célra 
megalapítandó társasága útján a pályázati előírásoknak megfelelően – az erre vonatkozó külön megállapodás 
rendelkezései szerint 15 év időtartamig ellátja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata már jelen okirat aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonába 
kerülő felépítmény vonatkozásában a Magyar Állam, mint jogosult javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan 
nyilvántartásba 15 éves határozott időtartamra a beruházás megvalósulásához igénybe vett adókedvezmény mértékéig, 
figyelemmel a 1996. évi LXXXI. törvény és a 107/2011 (VI. 30) sz. Kormány rendelet rendelkezései szerint. 
 
8./ Hatvan Város Önkormányzata köteles a használatbavételi engedély kiadását és jogerőre emelkedését követő 90 
napon belül kérni a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartási Csoportjától az önálló ingatlan, 
mint felépítmény önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételét, és tulajdonjogának bejegyzését. 
 
Földtulajdonos engedélyt ad arra, hogy a földhasználati jog a jelen okiratban meghatározott feltételek szerint a 
felépítmény tulajdonosa javára bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
9./ Szerződő felek képviselői állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek magyar állampolgárok. Szerződő felek 
között vitás kérdés nincs. 
 
Földtulajdonos az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jog személyiségű gazdasági társaság. Képviselője 
nyilatkozza, hogy az általa képviselt társaság nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá 
nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga kizárólagos és önálló. 



 
A ráépítő az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodája által bejegyzett jogi személyiségű 
egyesület. Az egyesület képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt egyesület nem áll végleszámolási, illetőleg 
felszámolási eljárás hatálya alatt, az egyesület törvényes képviseletére kizárólagosan és önállóan jogosult. Az egyesület 
elnöke csatolja a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló kivonatot. 
 
10./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs.  Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem 
kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő netáni jogvitáikat egymás 
között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 
 
11./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
12./ Jelen okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 598/2014. (VII. 24.) sz. képviselő testületi 
határozatával, míg a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület a ……………………….………….. sz. közgyűlési 
határozatával jóváhagyta. A jelen okirat érvényességi feltétele a megjelölt két testületi határozat megléte. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt okiratszerkesztő 
ügyvéd előtt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2014. július 24. 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
képv: Nagy Ferenc ügyvezető 

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület képv: 
Antalóczy Péter elnök 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

képv : Horváth Richárd polgármesteri 
jogkörben eljáró alpolgármester 

 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem:  
Hatvan, 2014. július 24.  

 
Határozat száma :  599/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az ún. Vadfarm kialakítása és üzemeltetése céljából 
a jelen határozat mellékletét képező, a Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és 
Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kötendő megállapodás szövegét, és 
felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 25. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
(Az 599/2014. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  600/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata, mint bérbeadó és a 
Hatvani Szociális Szövetkezet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) mint bérlő között 2014. április 4. napján 
megkötött, és 2014. július 24. napjával egységes szerkezetbe foglaltan módosított albérleti szerződés 
rendelkezéseit. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a módosítással egybefoglalt albérleti 
szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
(A 600/2014. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 
 



Határozat száma :  601/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján megkötött önkormányzati 
fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészei tárgyára vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot 
alapító szerződést a megkötésére visszaható hatállyal felbontja. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződést 
felbontó okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a vagyonkezelési szerződést 
megszüntető okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 25. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
Vagyonkezelési és használati 

jogot alapító szerződés 

FELBONTÓ okirat 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;  
- KSH törzsszáma: 15380250-8411-321-10;  
- adószáma: 15380250-2-10;  
- bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001;  
- képviseli: Horváth Richárd alpolgármester  
- mint vagyonkezelésbe adó 

 
másrészről: 
 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű társaság 
 

- székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
- cégjegyzékszáma: 10-09-034409 
- statisztikai számjele: 24799591-569-113-10; 
- adószáma: 24799591-2-10; 
- bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538- 
- képviseli: Smidné Vereb Julianna ügyvezető önálló cégjegyzési joggal 
- mint vagyonkezelő  

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
 
1./ Felek rögzítik, hogy vagyonkezelésbe adó önként vállalt közfeladataként határozta meg a munkahelyi és 
közétkeztetési feladatok, szociális ellátásként való biztosítását, melynek érdekében a vagyonkezelésbe adó a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény (továbbiakban: Mötv.) 109. § (1) bekezdése 
alapján a 884/2012. (XII. 12.) sz. határozatával megalapított Hatvani Közétkeztetési Kft. vagyonkezelésébe és 
használatába adja jelen szerződés tárgyát képező ingatlanokat és ingóságokat, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás 
hatékony ellátásának tárgyi feltételeit vagyonkezelésbe adó jelen szerződés útján kívánja biztosítani. 
 
2./ Szerződő felek közös megegyezéssel, figyelemmel a vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés 11./ 
pontjában foglalt rendelkezésekre 2013. december 23. napján megkötött önkormányzati fenntartású intézmények 
konyhaként működő épületrészei tárgyára vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződést 
felbontják és az eredeti állapotot helyreállítják. 
 
3./ Szerződő felek nyilatkozzák, hogy a közszolgáltatási szerződésből eredően egymással szemben semminemű 
követelésük, igényük nincs. 
 
4./ Vagyonkezelő jelen okirat aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást ad ahhoz, hogy a 
Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartása a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. javára az 
alábbi ingatlanokra bejegyzett vagyonkezelő jogot és használati jogot minden további megkérdezése nélkül az ingatlan-
nyilvántartásból törölje: 
 



a) Kossuth Lajos Általános Iskola: hatvani 2993 hrsz.-ú, Hatvan, Kossuth tér 1. szám alatt található, kivett 
általános iskola megnevezésű, mindösszesen 4124 m² alapterületű – ebből 85 m² alapterületű épületrész 
konyha működésű, 

b) Brunszvik Teréz Óvoda: hatvani 2760/2 hrsz.-ú, Hatvan, Balassi Bálint út 44. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű, mindösszesen 4193 m² alapterületű – ebből 55 m² alapterületű épületrész konyha működésű; 

c) Hatvani Napsugár Óvoda: hatvani 4571 hrsz.-ú, Hatvan, Gódor Kálmán utca 13. szám alatt található, kivett 
óvoda megnevezésű, mindösszesen 3609 m² alapterületű – ebből 50 m² alapterületű épületrész konyha 
működésű; 

d) Hatvani Százszorszép Óvoda: hatvani 3978/21 hrsz.-ú, Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. szám alatt található, kivett 
óvoda megnevezésű, mindösszesen 5110 m² alapterületű – ebből 95 m² alapterületű épületrész konyha 
működésű; 

e) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda: hatvani 3209 hrsz.-ú, Hatvan, Vörösmarty tér 1. szám alatt található, kivett 
óvoda megnevezésű, mindösszesen 1947 m² alapterületű – ebből 20 m² alapterületű épületrész konyha 
működésű; 

f) Hatvani 5. Sz. Általános Iskola: hatvani 3978/57 hrsz.-ú, Hatvan, Szabadság út 13. szám alatt található, kivett 
iskola megnevezésű, mindösszesen 7046 m² alapterületű – ebből 150 m² alapterületű épületrész konyha, illetve 
169,85 m² ebédlő, 52,30 m² tanterem, valamint 13,55 m², 13,55 m² és 3,45 m² mellékhelyiség működésű; 

g) Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola: hatvani 5109/2 hrsz.-ú, Hatvan, Géza fejedelem utca 2. szám alatt 
található, kivett iskola megnevezésű, mindösszesen 1 ha 0496 m² alapterületű – ebből 150 m² alapterületű 
épületrész konyha, illetve 192,38 m² ebédlő, 49,65 m² tanterem, valamint 13,435 m², 13,21 m² és 3,90 m² 
mellékhelyiség,  

h) Hatvani Szent István Általános Iskola hatvani 2601/1 hrsz.-ú, Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatt 
található, kivett általános iskola megnevezésű, mindösszesen 1 ha és 1719 m2 alapterületű – ebből 120 m² 
alapterületű épületrész konyha, illetve 114,5  m² ebédlő, 48 m²tanterem, valamint 14,20 m² és 14,20 m² 
mellékhelyiség működésű; 

i) Hatvani Varázskapu Óvoda: hatvani 2213 hrsz.-ú, Hatvan, Jókai Mór utca 9. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű, mindösszesen 2266 m² alapterületű – ebből 90 m² alapterületű épületrész konyha működésű; 

j) Hatvani Csicsergő Óvoda Mészáros Lázár úti tagóvodája: hatvani 318 hrsz.-ú, Hatvan, Mészáros Lázár út 49-
51. szám alatt található, kivett óvoda megnevezésű, mindösszesen 1802 m² alapterületű – ebből 110 m² 
alapterületű épületrész konyha működésű; 

k) Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola: hatvani 2625 hrsz.-ú, Hatvan, Rákóczi út 4. szám alatt található, 
kivett általános iskola megnevezésű, mindösszesen 4688 m² alapterületű – ebből 26 m² alapterületű épületrész 
konyha működésű; 

l) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda: hatvani 2599 hrsz.-ú, Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt található, 
művelés alól kivett, óvoda megnevezésű, mindösszesen 8064 m² alapterületű – ebből 28 m² alapterületű 
épületrész konyha működésű; valamint a hatvani 2003 hrsz-ú, Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13. szám alatt 
található, kivett óvoda megnevezésű, mindösszesen 882 m² alapterületű – ebből 15 m² alapterületű épületrész 
konyha működésű; 

m) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal: hatvani 2995 hrsz.-ú, Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatt található, kivett 
városháza megnevezésű, mindösszesen 9644 m² alapterületű – ebből 56 m² alapterületű épületrész konyha 
működésű; 

n) Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola: hatvani 2869/1 hrsz.-ú, Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
szám alatt található, kivett középiskola megnevezésű, mindösszesen 7882 m2 alapterületű – ebből 70,32 m2 
konyha, mosdó, étkező 

o) Hatvani Lesznai Anna Módszertani Intézmény: hatvani 4524/1 hrsz.-ú, Hatvan, Ratkó József utca 10. szám 
alatt található, kivett általános iskola megnevezésű, mindösszesen: 8601 m2 alapterületű – ebből három 
összesen 75 m2 területű kiszolgáló konyha 

6./ Jelen szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó helyi rendeletek az irányadók. 
 
7./ Szerződő felek meghatalmazzák Dr. Veres András egyéni ügyvédet (Heves Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai 
regisztrációs szám: 217) a jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a jelen szerződéssel kapcsolatos 
jogváltozásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyintézésével, kivéve a földhivatali eljárást lezáró 
határozatok ügyfél(ügyfelek) nevére szóló kézbesítésével. 



 
Szerződő felek az Inytv. 32 § (2) f./ pontja alapján meghatalmazzák okiratszerkesztő ügyvédet arra is, hogy a jelen 
adásvételi szerződés különálló lapjait helyettük és nevükben kézjegyével lássa el. 
 
8./ Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok. Szerződő felek között viták kérdés nincsen. Felek jelen 
szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, 
úgy hatáskörtől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2014. július 24. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Közétkeztetési Kft. 
 képv: Horváth Richárd képv: Smidné Vereb Julianna 
 polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester ügyvezető 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2014. július 24. 

 
Határozat száma :  602/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal bérbe adja 
Hatvani Közétkeztetési Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) részére az önkormányzati 
fenntartású intézmények jelen határozati mellékletét képező bérleti szerződésben tételesen meghatározott 
helyrajzi számú konyhaként és étkezőként működő ingatlanrészeit az azokban található tevékenység végzéséhez 
szükséges ingóságokkal együtt 150.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA/hó bérleti díj 
ellenében. 
A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanrészeket és 
azokban található ingóságokat 2014. január 1. napján vette birtokba, erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata 
részére 2014. január 1. napja és 2014. július 31. napja között időszakban 150.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz 
Egyszázötvenezer forint + ÁFA/hó használati díjat fizet meg 2014. augusztus 31. napjáig. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza 
Horváth Richárd alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 25. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
(A 602/2014. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  603/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 25. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09- 031348 cégjegyzékszámon bejegyzett Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2014. április 24. napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 
10./ A közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos alapítói nyilatkozatok az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján. 
 
- a társaság vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 

végzi; 
- az alapító nem zárja ki, hogy a társaság tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 



- a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja; 

- a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt, országgyűlési képviselő-jelöltet a választásokon nem állít, országgyűlési képviselő-jelöltet nem támogat; 

- gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, illetve Hatvan város honlapján (www.hatvan.hu) 
nyilvánosságra hozza. 

 
21./ A társaság nyilvánossága 
 
A társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés 
helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya és személye is megállapítható.  
A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A 
jegyzőkönyvbe foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.  
Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel. Ezzel 
egyidejűleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetőtáblán elérhetővé kell tenni legalább 30 
napra a meghozott határozatok szövegét.  
Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Az 
alapítók kötelesek hirdetményeire vonatkozó hirdetőtáblát biztosítani egyrészt az alapítók, másrészt külön a társaság 
székhelyén legkésőbb a társaság bejegyző végzésének kézhezvételekor. 
A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján 
munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet.  
A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton, telefonon, írásban. Az ügyvezető a 
betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az 
ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 
A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel 
kötött megállapodás megtekinthető. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes 
cégbíróságon is. 
A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybevevőit 
értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az alapítói ülések összehívásának rendjével.  
A társaság a szolgáltatásainak igénybevételeinek módját a társaság székhelyén lévő hirdetőtábláján, illetőleg 
honlapján teszi mindenki számára hozzáférhetővé. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 603/2014. (IV.24.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2014. július 24. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 

 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2014. július 24. 

 
Határozat száma :  604/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a 394/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozatát akként módosítja, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el, annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri el, és felhatalmazza 
Horváth Richárd alpolgármestert a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okiratának aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 25. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester 

 
(A 604/2014. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma :  605/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” 
kitüntetés adományozására vonatkozóan együttműködési megállapodást köt Kézdivásárhely Város Tanácsával 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 15. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely alulírott helyen és napon létrejött egyrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Magyarország 
Képviseli:  Horváth Richárd, a polgármester jogkörében eljáró alpolgármester 

 
másrészről 
 
Kézdivásárhely Város Tanácsa  

Székhely:   525400  Kézdivásárhely, Gábor Áron tér 24., Románia 
Képviseletében:  Bokor Tibor polgármester 

 
(továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
 
Hatvan Város Önkormányzata és Kézdivásárhely Város Tanácsa 1998-ban partnervárosi megállapodást kötöttek a két 
város polgárainak, társaságainak és intézményeinek közvetlen kulturális, idegenforgalmi, szociális jellegű és más, a 
polgárok által elképzelt és megvalósított kapcsolatok, barátságok létrehozása céljából. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 65/2013. (XII. 13.) 
önkormányzati rendeletével megalapította a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést. 
 
A „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” Hatvan város magyar anyanyelvű oktatást is végző 
testvérvárosában élő 18 éves kor alatti természetes személynek adományozható, aki kimagasló eredményt ért el a 
magyar nyelv művelésében és tanulásában. 
 
A „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásával kapcsolatos kérdéseket Felek az 
alábbiak szerint határozzák meg: 
 
1./ Kézdivásárhely Város Tanácsa, vagy az oktatással, kultúrával foglalkozó bizottsága a magyar nyelvű oktatást végző 
intézmények véleményének figyelembe vételével minden év augusztus 31. napjáig tehet javaslatot Hatvan város 
polgármestere felé a kitüntető emlékdíj adományozására. 
 
2./ A kitüntető emlékdíj évente legfeljebb egy személynek adományozható. 
 
3./ A kitüntető emlékdíjat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete adományozza. A kitüntető emlékdíj minden 
év szeptember hónapjában ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra Hatvan város polgármestere által. Az 
adományozottnak az adományozáskor kitüntető oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. A pénzjutalom összege a 
mindenkori magyarországi bruttó minimálbér összegével egyezik meg. 
 
4./ A kitüntetést érdemtelenné válás esetén Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja. A 
kitüntetésre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt jogerősen elítéltek. 
 
Jelen megállapodást felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá.  
 
Hatvan, 2014. … hó…. Napján 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Kézdivásárhely Város Tanácsa 



 Képv.: Horváth Richárd, a polgármester Képv.: Bokor Tibor polgármester 
 jogkörében eljáró alpolgármester 

 
Határozat száma :  606/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” 
kitüntetés adományozására vonatkozóan együttműködési megállapodást köt Beregszász Város Tanácsával jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 15. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely alulírott helyen és napon létrejött egyrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata  

Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Magyarország 
Képviseli:  Horváth Richárd, a polgármester jogkörében eljáró alpolgármester 

 
másrészről 
 
Beregszász Városi Tanács  

Székhely:   90202 Beregszász, B. Hmelnickij út 7., Ukrajna 
Képviseletében:  Babják Zoltán polgármester 

 
(továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
 
Hatvan Város Önkormányzata és Beregszász Városi Tanácsa 1998-ban partnervárosi megállapodást kötöttek a két város 
polgárainak, társaságainak és intézményeinek közvetlen kulturális, idegenforgalmi, szociális jellegű és más, a polgárok 
által elképzelt és megvalósított kapcsolatok, barátságok létrehozása céljából. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 65/2013. (XII. 13.) 
önkormányzati rendeletével megalapította a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetést. 
 
A „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” Hatvan város magyar anyanyelvű oktatást is végző 
testvérvárosában élő 18 éves kor alatti természetes személynek adományozható, aki kimagasló eredményt ért el a 
magyar nyelv művelésében és tanulásában. 
 
A „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásával kapcsolatos kérdéseket Felek az 
alábbiak szerint határozzák meg: 
 
1./ Beregszász Városi Tanácsa, vagy az oktatással, kultúrával foglalkozó bizottsága a magyar nyelvű oktatást végző 
intézmények véleményének figyelembe vételével minden év augusztus 31. napjáig tehet javaslatot Hatvan város 
polgármestere felé a kitüntető emlékdíj adományozására. 
 
2./ A kitüntető emlékdíj évente legfeljebb egy személynek adományozható. 
 
3./ A kitüntető emlékdíjat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete adományozza. A kitüntető emlékdíj minden 
év szeptember hónapjában ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül átadásra Hatvan város polgármestere által. Az 
adományozottnak az adományozáskor kitüntető oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. A pénzjutalom összege a 
mindenkori magyarországi bruttó minimálbér összegével egyezik meg. 
 
4./ A kitüntetést érdemtelenné válás esetén Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja. A 
kitüntetésre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt jogerősen elítéltek. 
 
Jelen megállapodást felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá.  
 



Hatvan, 2014. … hó…. Napján 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Beregszász Városi Tanács 
 Képv.: Horváth Richárd, a polgármester Képv.: Babják Zoltán polgármester 
  jogkörében eljáró alpolgármester 

 
Határozat száma :  607/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvodában lévő ún. „Bosch óvodai csoportok” működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás 2. sz. 
kiegészítését elfogadja, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a jelen határozat mellékletét képező, a 
Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 2. sz. kiegészítésének aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 607/2014. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  608/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat jellegére tekintettel 1 fő főmuzeológus álláshely megszüntetését és a 
pályázat feladatainak ellátása érdekében 2014. augusztus 1. napjától egy informatikus rendszergazda és egy 
rendezvényszervező álláshely kialakítását engedélyezi. Az álláshelyek bér- és járulékköltsége – 1.352.000,-Ft – a 
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
terhére biztosított 2014. augusztus 1. napjától a 2014. naptári évben, a 2015. évben az intézmény 
költségvetésében betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma :  609/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására 
előszerződést köt a Kera-Med Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2170 Aszód, Hunyadi 
utca 5., cégjegyzékszám: Cg. 13-06-036717 adószáma: 20662907-1-13, képviseli: Dr. Száraz Katalin vezető 
tisztségviselő).  
A feladat ellátásához szükséges engedélyek beszerzését követően kerül sor a végleges szerződés megkötésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét a határozat 
mellékletét képező előszerződés, valamint az engedélyek bemutatását követően a végleges feladat-ellátási 
szerződés, továbbá a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által 
a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre kiadott működési engedély visszavonására irányuló kérelem aláírására. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét, hogy az ellátási 
szerződés megszűnése és az új feladatellátási szerződés megkötésére tekintettel folytassa le az átadás-átvételi 
eljárást.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási előszerződés a háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester), mint 
megrendelő (a továbbiakban: megrendelő),  
másrészről Kera-Med Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2170 Aszód Hunyadi utca 5. 
cégjegyzékszám: Cg. 13-06-036717, adószáma: 20662907-1-13, képviseli: Dr. Száraz Katalin vezető tisztségviselő)  
mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy amikor a feladatellátás működéséhez valamennyi hatósági engedély jogerősen 
rendelkezésre áll, úgy a felek vállalják, hogy ezen időponttól számított 30 napon belül megkötik a végleges feladat-
ellátási szerződést a Hatvan város területén lévő 6. számú háziorvosi körzet tekintetében.  
 



2.) Szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, biztosítja a területi ellátási 
kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött személyek számára. Felkérésre 
a 14-18 év között személyeket is elláthatja. 
 
3.) A szolgáltató jelen előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a háziorvosi alapellátás feladat ellátásához szükséges és 
előírt működési engedélyek, működtetési jogra vonatkozó engedélyek, orvosi felelősségbiztosítás beszerzéséről 
gondoskodik. 
 
A jelen előszerződés alapján megkötendő végleges szerződés lényeges elemeit a felek az alábbiakban szabályozzák: 
 
4.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével, Dr. Száraz Katalin orvos, személyesen végzi háziorvosi megelőző-
gyógyító feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátást.  
 
5.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy a háziorvosi alapellátást a mindenkori finanszírozási 
szerződés alapján utalt összegért biztosítja. 
 
6.) Szolgáltató működési idejére vonatkozóan a végleges szerződés rendelkezik. 
 
7.) Szolgáltató vállalja, hogy részt vesz a központi háziorvosi ügyelet munkájában a jogszabályoknak megfelelően az 
ügyeletet működtető szervezettel kötött külön szerződés alapján 
 
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálat számára a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles 
vezetni, és felkérésre az ÁNTSZ és a megrendelő számára az orvosi titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő háziorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla   bemutatásával   (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)   tárgyév 
december 15. napjáig nyújthatja be. A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át 
a szolgáltató részére. 
 
12.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 2605/2 hrsz.-on felvett háziorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A  szám alatt található, szolgáltató részére  bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül 
bérbe adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő és nővér dolgozói egység, közös 
használatú váróhelyiségek, közös használatú labor helyiség, közös használatú személyzeti és beteg WC-k.  
 
13.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait – a gázenergia 20,4 %-át, víz-és csatorna 18,2 %-át, 
elektromos energia 15 %-át,  kéményseprés 16,66 %-át és a szemétszállítás 16,66 %-át, riasztófelügyeleti díj 16,66 %-
át, betörésjelző berendezések karbantartási díja 16,66 %-át –   megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül 
a megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató 
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
14.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 13. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a végleges 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
12.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
13.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 



14.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
16.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
17.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 
27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
18.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
19.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
20.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
21.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
22.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
23.) A felek jelen előszerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen előszerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 609/2014. (VII. 24.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen előszerződés 2014. július 21-én lép hatályba és a végleges szerződés megkötéséig áll fenn. 
 
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen előszerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 
peren kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét és annak az előszerződés aláírásával alávetik magukat. 

 
29.) A felek jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az előszerződésre vonatkozó rendelkezései, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen előszerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2014. július…… 
 

Horváth Richárd, polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 

Dr. Száraz Katalin       

Hatvan Város Önkormányzata 
megrendelő 

Kera-Med Egészségügyi és szolgáltató Kft vezető 
tisztségviselője  

 szolgáltató 
 

Határozat száma :  610/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására 
2003. október 30. napján a MEDECO 2003 Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel megkötött feladat 
ellátási szerződést 2014. 09. 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti, és 2014. október 1. napjától 
szerződést köt az LGM-MED Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 
3000 Hatvan, Úttörő u. 15., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-028915, adószáma: 14556360-2-10, képviseli: Dr. Bőze 
Barna Zsolt ügyvezető). A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró 



alpolgármesterét az LGM-MED Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
feladat ellátási szerződés aláírására, valamint a MEDECO 2003 Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-
vel megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. (a megszüntető okirat és a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

(A 610/2014. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma :  611/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az európai uniós támogatás és ÁFA megelőlegezés 
céljából éven belüli hitelkeret igénybevételét. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri 
jogkörben eljáró alpolgármestert az 1.000.000.000,- Ft hitelkereten belüli, az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó 
fordított ÁFA kifizetések megelőlegezése, támogatások és önerő megelőlegezése céljából, szükség szerint 
igénybe vett hitelkeret szerződések aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. június 2. (szerződéskötés végső határideje) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  612/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 378/2014. (IV. 24.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.” 
 

H a t á r i d ő  : 2014. július 31. (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma :  613/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-10-020250/4.; adószáma: 14551420-2-10; képviseli: 
Szabó Ottó vezérigazgató) részére, utólagos elszámolási kötelezettség mellett 1.029.970,- Ft pénzeszközt ad át 
eszközvásárlás céljából. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  614/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 273/2014. (IV. 10.) számú határozata alapján indult és a 
467/2014. (V. 29.) számú határozattal módosított, „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a BÁSTYA 
Millenium Kft. (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3.) 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 77.980.700.-Ft. + ÁFA ajánlati ár összeget.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  615/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben elkülönített összegen felül további bruttó 
16.726.553.-Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési hitel terhére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 31. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  616/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 kódszámú, a „Hiányzó 
kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” című projekt megvalósítása során a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátásával a Corvinus Projekt Iroda Kft.-t (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 6.985.000.- Ft megbízási díjért, azzal a 
feltétellel, hogy a megbízási szerződés a támogatási szerződés megkötésének napján léphet hatályba. A pályázat 
100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 1. (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  617/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 kódszámú, a „Hiányzó 
kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” című projekt megvalósítása során a szemléletformálási 
feladatok ellátásával a Corvinus Projekt Iroda Kft.-t (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 5.905.500.- Ft megbízási díjért, azzal a 
feltétellel, hogy a megbízási szerződés a támogatási szerződés megkötésének napján léphet hatályba. A pályázat 
100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 1. (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  618/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül 
közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó pályázat megvalósításához szükséges energetikai tanulmány 
elkészítésével járó feladatok elvégzésével a Sistrade Kft.-t (székhely: 7625 Pécs, Magaslati út 47/A.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 9.330.893,-Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, 
hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. július 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  619/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Városháza homlokzatának 6 db központi 
falmezőjébe kerülő falképeinek elkészítésével a Fábián Képzőművészeti és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 2100 
Gödöllő, Mátyás Király utca 101.) bízza meg bruttó 7.366.000- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére biztosítja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a főépítész útján 

 
Határozat száma :  620/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város címere és a „Városháza” felirat elkészítésével 
Szpisják Pál szobrász, művésztanárt (székhely: 3016 Boldog, Zagyva út 8.) bízza meg bruttó 1.170.000.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrást Hatvan város 
Önkormányzata fejlesztési hitel terhére biztosítja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a főépítész útján 

 
Határozat száma :  621/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Székely utca felújításához szükséges műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésével az INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Kft.-t (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 
84/A 1. em. 1.) bízza meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
A pénzügyi forrás fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  622/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér, Balassi Bálint út és Iskola utca egyes részeinek 
a felújítási munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. 
u. 2.) bízza meg 12.000.000.- Ft + ÁFA összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján.  
Pénzügyi forrás fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 

 
Határozat száma :  623/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2014. évi 
felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 226/2014. (II. 27.) számú határozatát annyiban, hogy annak 
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

2014. évi intézményfelújítási feladatterv 

  Felújítás 
Óvodák (bruttó E Ft) 
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   
az emeleten a teraszajtó cseréje-előtetővel 125 
kamerás, mágnes záras beléptető rendszer kiépítése az épületbe lépéshez 79 
radiátorok h őfokszabályozó gombbal való felszerelése  543 
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok pótlása 60 

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

terasztető és épület közötti hézag megszüntetése 120 
üvegtetős folyosó burkolatának cseréje 290 
gazdasági bejárat burkolatának cseréje 50 

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

laminált parkettázás (nevelői öltöző, dolgozói öltöző, fejlesztőszoba, iroda) 190 

radiátorok cseréje 2 csoportszobában 148 

1 csoportszoba ablakára redőny szerelése  97 

udvari fedett terasz felújításához szükséges anyagok beszerzése 500 

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

középs ő mosdó felújítása 1 519 

Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   
Bajza utca felőli bejárati kapu cseréje (kovácsoltvas kapura) 150 
külső, téglaburkolat fugázásának folytatása 300 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   
az óvoda kerítésének cseréje az iskola felőli oldalon 280 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
lépcső csúszásmentes burkolatának cseréje 150 
szúnyogháló elhelyezése a csoportszobák és a mosdók ablakaira 200 
Általános iskolák   

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, K ossuth tér 1.)   
parketta felújítása néhány tanteremben és a tanáriban (2 db) 400 

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 Hatvan, G éza fejedelem u. 2.)   



világításkorszerűsítés (könyvtár, ének-zene terem) 300 
parkettázás (könyvtár, ének-zene terem) 570 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.):   
könyvtár helyiségének parkettázása 110 m2 555 

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   
anyagköltség biztosítása a térburkolat alá 180 
táncterem kialakításának II. ütemének megvalósítása , valamint a konyha felújítása 17.600 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan , Rákóczi út 4.)   
a tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje 800 

Középiskolák   

Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és In formatikai Szakközépiskola 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.)   
az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvben, továbbá az erősáramú 
berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében feltárt súlyos hibák, illetve 
karbantartás keretében ellátandó hibák javítása 200 
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (30 00 Hatvan, Balassi Bálint út 
17.)   
szúnyogháló elhelyezése mosdóban és vegyszerraktárban 32 
"B" épület földszintjén lév ő mosdók felújítása 1 397 
az intézmény bejárata és belül is erősen salétromos, potyog a vakolat, újravakolás és a 
salétrom kezelése mindenképpen fontos 209 
kazánház teteje beázik, javítása szükséges 208 
   

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   

Hajós A. úti Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)   
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztályának 2013. évi 
ellenőrzési jegyzőkönyvének előírása alapján " a ház melletti járda, illetve a gazdasági 
bejárat felőli járda repedezett, így balesetveszélyes, annak felújítása indokolt." Ugyanezen 
járdaszakaszon a csatorna alatti vízelvezető a járdán nincs betakarva, a munkavédelmi 
bejárás során is balesetveszélyesnek minősítették, ide megfelelő vízelvezetés és rács 
kialakítása szükséges. 961 
gáz vízmelegítő cseréje elektromos vízmelegítőre 85 
bejárati ajtó cseréje 58 

Fogyatékkal Él ők Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 69.)   
automata kapu kiépítése, udvaron autóbeálló kiépítése, bejárat fölé esővédő tető 
felszerelése 555 

Védőnői Szolgálat I. (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 17.)   

védőnői munkaszobában és tanácsadói részben a linóleum cseréje (25m2) 100 

1. számú bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
a felújításból kimaradt kerítésrész cseréje 

kerítés építése és kiskapuk elhelyezése 
597 

2 db homokozó építése 1 353 

Rendelő   

Horváth M. út 21.   
bejárati ajtó javítása 26 
linóleum cseréje a rendelőben 
A váró és mellékhelyiségek kövezete több helyen töredezett, nehezen tisztítható. Burkolat 
cseréje. 

473 

Kossuth tér 8.   
fűtési rendszer felújítása, kazáncsere tervezési költséggel 1 500 

Bajcsy- Zs. út 4/a.   



A beteg WC rossz, használhatatlan. Ugyanitt nem jön víz a kézmosóból.  200 
A rendelőben nem folyik le a víz a lefolyón, víz-és csatornarendszer felülvizsgálata. 200 

Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.)   
a főhomlokzaton az üvegfal fakereteinek festése 351 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tanker ülete (3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 3.)   
a lépcső és bejárati ajtó fölé esővédő féltető építése  80 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossu th tér 2.)   
irattárban a padló burkolatának a cseréje, szellőző kiépítése 400 

    
intézmények szabványossági villámvédelmi felülvizsgálata és javítása 1 000 

    
tartalékkeret 800 

    
Összesen: 35 991 

 
Határozat száma :  624/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola „B” 
épület földszintjén lévő mosdó felújítási munkálataival a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
út 22.) bízza meg bruttó 1.397.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  625/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 44. számú ingatlan területén 
működő Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda gázkazánjainak cseréjével Kadlok Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 
3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 26.) bízza meg bruttó 3.189.284.-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2013. évi intézményfelújítási feladatok között biztosított.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  626/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda középső mosdó felújítási 
munkálataival a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 1.519.174,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  627/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda radiátor szelepeinek 
kicserélésével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány u. 18.) bízza meg bruttó 
543.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
 



H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  628/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola táncterem 
kialakításának II. ütemével, valamint a konyha felújításával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron u. 22.) bízza meg bruttó 17.600.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 2014. 
évi intézményfelújítások költséghelyen, valamint a 2013. évi áthúzódó intézményfelújítási feladatok költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  629/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Traktor utca egy szakaszának javítási munkáival a Magyar 
Aszfalt Kft.-t (székhely: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 20.) bízza meg bruttó 1.842.135,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrása fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  630/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pázsit utca 21. számú ingatlan előtti parkoló javítási 
munkáival a Magyar Aszfalt Kft.-t (székhely: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 20.) bízza meg bruttó 1.400.175,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrása fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  631/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc utca egy szakaszának padkarendezési 
munkáival a Magyar Aszfalt Kft.-t (székhely: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 20.) bízza meg bruttó 606.743,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrása fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  632/2014. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték 
módosított műszaki tartalom szerinti kiegészítő munkáinak elvégzésével a GA Magyarország Kft.-t (székhely: 
2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.) bízza meg bruttó 2.500.039,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  :  Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  633/2014. (VII. 24.)  zü. sz.  ké pv. test. hat.  
 

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



K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2014. július 24-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató Hatvan város polgármesterének lemondásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Szikszai Márta jegyző előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város polgármesterének lemondásáról szóló tájékoztatót és azt a szóban 
kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


