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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
31/2014. (VIII. 20.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 18/A. §-sal egészül ki:  

„18/A. § (1) Lakás nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével, határozatlan időre kizárólag annak a 
természetes személynek adható bérbe aki igazolhatóan valamely diktatórikus politikai rendszer által üldözött volt 
és lakhatása más módon nem biztosított, továbbá legalább 10 éve Hatvan városában él. 

(2) A politikai rendszer által üldözött személy saját nevében köteles kérelmezni a bérleti szerződés 
megkötését. 

(3) A kérelemről a Szociális és Lakásügyi Bizottság az (1) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatát követően 
dönt. A bérleti szerződés tervezetét a 3/B. melléklet tartalmazza. 

 
2. § A R. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A 18. § (1) bekezdése és a 18/A. § alapján bérbe adott lakás bérleti joga nem cserélhető, albérletbe, 

társbérletbe nem adható, bérlőtársi szerződés a lakásra vonatkozóan nem köthető, kivéve ha a bérlőtárs a 18. § 
(1) bekezdése, vagy a 18/A. §-a szerint bérlőnek kijelölhető. 

 
3. § (1) A R. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája Szociális és 

Egészségügyi Osztálya” szövegrész helyébe a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának 
Általános Igazgatási Osztálya (a továbbiakban Általános Igazgatási Osztály)” szöveg lép. 

(2) A R. 4. § (3) bekezdés b) pontjában a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

(3) A R. 7.§ (9) bekezdésében a „Szociális és Egészségügyi Osztálynak” szövegrész helyébe a „Általános 
Igazgatási Osztálynak” szöveg lép. 

(4) A R.11. § (2) bekezdésében a „Szociális és Egészségügyi Osztály” szövegrész helyébe az „Általános 
Igazgatási Osztály” szöveg lép. 

(5) A R. 54. § (4) bekezdésében a „Hatvan Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe a „Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 
4. § A R. az 1. melléklet szerinti 3/B. melléklettel egészül ki. 
 
5. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2014. szeptember 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. augusztus 19. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd  
 jegyző polgármesteri jogkörben  
  eljáró alpolgármester 
 
 

1. melléklet a 31/2014. (VIII. 20.) önkormányzati rendelethez 
„3/B. melléklet a 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 

 
Lakásbérleti szerződés 

nem szociális alapon, pályázati eljárás mellőzésével határozatlan időre történő bérbeadásra 
 
amely alulírott napon és helyen létrejött 
egyrészről Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., 
képviseli: … … … … vezérigazgató) mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó), 
másrészről   név   (szül. hely, idő: … … … … … …, anyja neve: … … … … …, lakik: … … 
… … … …) mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) 
között alulírott napon és helyen jogcímen az alábbi tartalommal: 
 
1) Bérbeadó ezennel bérbeadja év. hó. nap. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra a(z) 

irányítószám helyiség, utca házszám szám alatti … m² alapterületű, … … … komfortfokozatú, helyiségek 
felsorolása elrendezésű lakását. 

2) Bérlő az 1. pontban meghatározott ingatlant bérbeadótól jelen okirat aláírásával egyidejűleg  bérbe veszi. 



3) Bérbeadó a bérleményt bútorozatlan állapotban bocsátja a bérlő rendelkezésére. A bérlő a lakásban 
ingóságokat helyezhet el az ingatlan állagának sérelme nélkül. Szerződő Felek jelen okirat aláírásával 
nyilatkozzák, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas, a komfortfokozatnak megfelelő 
lakberendezésekkel rendelkezik. A lakáshoz tartozó helyiségek felsorolását és azok alapterületét jelen 
okirat 1. sz. melléklete, a lakás berendezési tárgyait és tartozékait leltárként jelen okirat 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 

4) A lakás lakbérét bérbeadó rendeletében határozza meg, mely alapján a bérleti jogviszony létrejöttekor a 
bérleti díj … … …,- Ft/hó. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a lakás használatáért megállapított és 
általa jelen okirat aláírásával elfogadott alaplakbér és üzemeltetési költség együttes összegét előre, egy 
összegben minden naptári hónap 15. napjáig a lakás üzemeltetőjének (Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt., székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) készpénz-átutalási csekken vagy 
átutalással megfizeti. Késedelmes fizetés esetén a bérlő a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat 
összegével azonos mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a bérbeadó részére. Bérlő jelen okirat 
aláírásával tudomásul veszi, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult a bérleti díj 
mértékét évente felülvizsgálni, indokolt esetben a díj mértékét legfeljebb a KSH által kiadott hivatalos 
inflációs ráta 1,5 –szeresével megemelni. 

5) Bérbeadó a lakást a lakásberendezésekkel és tartozékokkal együtt jegyzőkönyv alapján, az abban 
megjelölt állapotban és időpontban a bérlő birtokába adja, mely naptól kezdve a bérlőt terheli a 
lakbérközlő lapon megállapított lakbér és közüzemi díj megfizetésének kötelezettsége. 

6) Bérlő a lakást rendeltetésének megfelelően köteles használni. Felelős minden olyan kárért, mely a 
rendeltetésellenes, szerződésellenes és jogszabályellenes használat következménye. Bérlő saját 
költségén gondoskodik a jelen okirat 2. sz. mellékletében foglalt berendezések és tartozékok 
tisztántartásáról, továbbá a jelen okirat 3. sz. mellékletében felsorolt berendezések és tartozékok 
felújításáról, karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről. Bérbeadó a bérleményt tiszta, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban adja bérlő birtokába, aki köteles ezen állapotot jelen okirat hatálya alatt 
fenntartani, és a szerződés megszűnésekor a jelen okirat 2. sz. mellékletében foglalt berendezésekkel és 
tartozékokkal együtt ugyanilyen állapotban bérbeadó részére visszaadni. A bérleti szerződés 
érvényességi ideje alatt nem indokolt elhasználódásból, továbbá a rendeltetésellenes, szerződésellenes, 
jogszabályellenes használatból eredő, illetve az egyéb jogellenesen okozott károkat bérlő a szerződés 
megszűnése után köteles haladéktalanul kijavíttatni vagy annak költségét a bérbeadó részére megtéríteni. 
Felek rendelkezhetnek úgy is, hogy az előbbiek szerinti költséget bérbeadó az óvadék összegéből 
érvényesíti, a fennmaradó követelések tekintetében pedig elszámolnak egymással. 

7) Szerződő Felek jogosultak jelen bérleti szerződést közös megegyezéssel bármikor írásban megszüntetni.  
Felek bármelyike felmondhatja a szerződést írásban, 90 napos felmondási idő alkalmazásával. 
Bármelyik fél a másik fél jelen szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
szerződéses kötelezettségei súlyos megszegése esetén jogosult azonnali hatályú felmondással jelen 
szerződést felmondani. 

8) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 
1.) rendelete irányadó. 

 
Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és kellő megértés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
tanúk előtt jóváhagyólag aláírják. 
 
Mellékletek: 
1. sz. – A lakáshoz tartozó helyiségek listája és alapterülete 
2. sz. – A lakás berendezési tárgyai és tartozékai (leltár) 
3. sz. – Felújítási, karbantartási, pótlási és cserélési kötelezettséggel érintett berendezési tárgyak és tartozékok 
4. sz. – A bérlő és a szerződés alapján vele a lakásba együtt költözők neve és személyes adatai 
 
Hatvan, szerződés kelte 
 
  Bérbeadó Bérlő” 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  634/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződések módosításáról  

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére a Vadfarm beruházáshoz nyújtandó támogatásról 

3. Előterjesztés a volt tüdőgondozó épületének ingyenes tulajdonba adása iránti igényről 
4. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
5. Előterjesztés a „Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
6. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez kapcsolódó 

kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó döntésekről 

7. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül közvilágítás korszerűsítésre 
vonatkozó pályázathoz kapcsolódó döntésről 

8. Előterjesztés a „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és 
kiviteli tervek megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztásáról 

9. Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról 

10. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
11. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséhez szükséges átjátszási pont kialakításához 

szükséges társasházi szavazáson történő szavazás utólagos jóváhagyásáról 
12. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó döntések hatályon kívül helyezéséről 
13. Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 
14. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
15. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 
16. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17. Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 
18. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola eszközigényéről 
19. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának 

elbírálásáról 
20. Előterjesztés az Integrált Könyvár és Muzeális Gyűjtemény kiállításainak megvalósításáról 
21. Előterjesztés a 2014/2015. nevelési év maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-21. napirendi pontig:  Horváth Richárd alpolgármester 
22. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák továbbképzési programjának 

jóváhagyásáról 
23. Beszámoló és tájékoztató a Hatvan városában működő középiskolák 2013/2014. tanévben végzett 

tevékenységéről 
24. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2013/2014. nevelési évben végzett tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó a 22-24. napirendi pontig:  Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottság elnöke” 

 
Határozat száma :  635/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött vízkárvédekezési tevékenységek ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően akként, hogy a szerződés időbeli hatályát 2014. szeptember 1. napjával 2014. 
szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesteri 
jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

 
 



H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 

 
(A 635/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  636/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően akként, hogy a szerződés 
időbeli hatályát 2014. szeptember 1. napjával 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesteri 
jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 

 
(A 636/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  637/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött, az önkormányzati piacok fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően akként, hogy a szerződés időbeli hatályát 2014. szeptember 1. napjával 
2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesteri 
jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 

 
(A 637/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  638/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően akként, hogy a szerződés időbeli hatályát 2014. szeptember 1. napjával 2014. 
szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesteri 
jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 

 
(A 638/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  639/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére - utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett  - 
8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint támogatást nyújt a Vadfarm II. ütemben történő fejlesztésének 
finanszírozása céljából, melynek fedezete fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. december 31. (elszámolásra) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Gazdálkodási Iroda 

útján 



 
Határozat száma :  640/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy igényli a hatvani 5310 hrsz. alatt felvett, a 
Magyar Állam kizárólagos tulajdonában levő ingatlan Hatvan Város Önkormányzata részére történő ingyenes 
tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontjában meghatározott közfeladatok (egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; valamint sport, ifjúsági ügyek) ellátása céljából. 
A képviselő-testület a tulajdonba adás érdekében felmerülő valamennyi költséget vállalja, melyre 50.000 Ft 
keretösszeget biztosít.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesteri jogkörében eljáró alpolgármesterét, hogy az 
ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről szóló okiratot aláírja és azt utólagos jóváhagyás céljából terjessze a 
képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 22. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  641/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja az alapítvány okiratának a határozat mellékletét képező módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 22. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 641/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  642/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 7.000.000.-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák 
megrendelése” elnevezésű, 7.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  643/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2014. (IV. 10.) számú határozata alapján indult, 
„Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és 
kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a DUNA ASZALT Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 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 147.186.493,86.-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 19. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  644/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában 
című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a pályázati forrásból biztosított összegen felül 
bruttó 5.443.847,2.-Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési hitel terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  645/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 618/2014. (VII. 24.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„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 megbízási díj megfizetésének 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. augusztus 21. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  646/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke 228.139.796.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű, nettó 228.139.796.-Ft becsült értékű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 22. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  647/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó 
kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési 
tanácsadói tevékenységgel a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Toboz u. 
1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.500.000.-Ft megbízási díjért. 
A megbízási díj megfizetésének a feltétele a támogatói döntés rendelkezésre állása.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 19. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  648/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az ÁROP-1.A.3-2014 
azonosítószámú, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban” című pályázati felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg legalább 15 millió forint és legfeljebb 22 
millió forint. A támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város alpolgármesterét a 
pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.”  
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  649/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.3-2014 azonosítószámú, „Területi 
együttműködést segítő programok kialakítása az Önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1. Szinyei András alpolgármester; 
2. Lukács László osztályvezető; 
3. Tyukodiné Márkus Mariann ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  650/2014. (VIII. 19.)  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 polgármesteri jogkörben eljáró 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 98 
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) 118 
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, Ko ssuth tér 1.)   
parketta felújítása néhány tanteremben és a tanáriban (2 db) 303 

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 
  (bruttó E Ft) 

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) 302 

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 749 

    
Összesen: 35 991 

 
Határozat száma :  651/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) lévő terasztetőn és épület közötti hézag megszüntetési munkálataival a Kelemen István Bt.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 97.790,- 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 polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  652/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) Bajza utca felőli bejárati kapujának cseréjével a Kovácsmester-60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 117.800.-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 intézményfelújítási feladatok között biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  653/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.) lévő tanterem és a tanári szoba parkettájának felújítási munkálataival a  Stone-Parkett 
Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3281 Karácsond, Pálffy út 6.) bízza meg bruttó 302.895,- 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 polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  654/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat I. (székhely: 3000, Hatvan, Horváth Mihály 
út 17.) védőnői munkaszobájában és a tanácsadói részben lévő linóleum cserélési munkálataival a Building Expert 



Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 301.943,- 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 polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  655/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Hatvan városában működő önkormányzati 
tulajdonú térfigyelő kamerarendszer további fejlesztéséhez szükséges új átjátszási pontnak, a Horváth Mihály út 8. 
számú társasház tetején történő kiépítését, a hatvani 3978/33/A/1 helyrajzi számú ingatlan 173/10.000-ed 
tulajdoni illetőség, 3978/33/A/22 helyrajzi számú ingatlan 237/10.000-ed tulajdoni illetőség, 3978/33/A/24 helyrajzi 
számú ingatlan 270/10.000-ed tulajdoni illetőség és a 3978/33/A/31 helyrajzi számú ingatlan 270/10.000-ed 
tulajdoni illetőség alapján, mint a társasházban mindösszesen 950/10.000-ed eszmei hányadú tulajdoni 
illetőséggel rendelkező tulajdonos. 
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterének az 
írásbeli szavazólapon történő szavazás során megtett engedélyező igen szavazatát.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere a Műszaki és 

 Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  656/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel 
megkötött távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási szerződés módosítására vonatkozó 587/2014. (VI. 
26.) számú határozatát.”  
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (szerződések módosítására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  657/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Absolut Pyro Tűzijáték 
Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 5.) kérelmező részére a 2014. 
augusztus 20-án 20.00 és 22.30 óra között (rendezvényhez igazodva) Hatvan, Népkertben tűzijáték 
megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulást.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  658/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlást szervez 
a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező többgyermekes családoknak, amelyek a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének tagjai, az 1996-2014. között született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, 
valamint az önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők, valamint a Heves Megyei 
Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által megállapított rendszeres pénzellátásban részesülők, illetve a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők részére. A vásárlásra jogosultak 
személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, 
hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási 
lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 30. (akció lebonyolítására)  
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  659/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. október 4-ére tervezett kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgaro Kft.-től 
(székhely: 9144 Kóny, Pattantyús Ábrahám Géza utca 2.) rendeli meg a burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 
kg-os kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 7.277.100,- Ft 
értékben. A képviselő-testület az almát a Paprikaker Tész Kft.-től (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, kült. 026/134 



hrsz.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os 
kiszerelésben bruttó 4.127.500,- Ft értékben.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  660/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2014. július 
16. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási megállapodását.  
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város alpolgármesterét annak 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

 
(A 660/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  661/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Hort községnek a városi cím elnyerésére vonatkozó 
pályázatát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 22. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  662/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) eszközeinek beszerzéséhez, amelynek fedezete, 685.800,-Ft  Hatvan város 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 22. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  663/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Közgyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatójává (magasabb vezetőjévé) 2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. 
napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett Ferencz Beatrixot 
nevezi ki. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. szeptember 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  664/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) színvonalas kiállításainak megvalósításához, amelynek fedezete, 
20.000.000,- Ft a fejlesztési hitel terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  665/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014/2015. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény alapján engedélyezi: 
a) a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) kis-középső (Körte) és középső-



nagy (Szőlő) csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 
b) a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) két vegyes (Kék Cinege és 

Zöldike) csoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 
c) a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) egy kiscsoportjában 

(Bóbita), két kis-középső csoportjában (Napraforgó és Katica), két középső-nagy csoportjában (Csillag és 
Süni) a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését; 

d) a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. u.13.) kiscsoportjában (Méhecske), középső 
csoportjában (Süni), valamint a nagy-középső csoportjában (Csiga) a törvényben meghatározott maximális 
csoportlétszám 20%-os túllépését; 

e) a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) kiscsoportjában (Kamilla), középső 
csoportjában (Napraforgó) és nagycsoportjában (Boglárka) a törvényben meghatározott maximális 
csoportlétszám 20%-os túllépését; 

f) a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) kiscsoportjában, kis-középső 
csoportjában és  nagycsoportjában a törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 20%-os túllépését.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : intézményvezetők 

 
Határozat száma :  666/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 666/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  667/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 667/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  668/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 668/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  669/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 669/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  670/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 



(A 670/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  671/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 671/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  672/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) – a jelen határozat mellékletét képező – továbbképzési tervét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 672/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  673/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) – jelen határozat mellékletét képező – beszámolóját a 2013/2014. 
tanévről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 673/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  674/2014. (VIII. 19.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség – jelen határozat 
mellékletét képező – beszámolóját a 2013/2014. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. augusztus 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 674/2014. (VIII. 19.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2014. augusztus 19-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a Hatvan városában működő középiskolák 2013/2014. tanévben végzett tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Tarsoly Imre az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tarsoly Imre bizottsági elnök előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan városában működő középiskolák 2013/2014. tanévben végzett tevékenységéről 
szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette.” 

 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


