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2014. OKTÓBER 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 

 



 Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan város 2014. évi költségvetésér ől szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 
1. § A Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 
2014. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) 
csökkentett bevételi főösszegét 7.405.486 e Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 8.199.685 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(2) A 2014. évi működési költségvetés egyenlege -65.572 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 
bevételekből (pénzmaradványból:65.572 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 

(3) A 2014. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.086.826 e Ft. Ennek finanszírozását egyrészt 
pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 583.126 e Ft), másrészt hitelfelvétellel (498.700 e Ft) 
biztosítja az önkormányzat 

(4) A 2014. évi hiteltörlesztés összege 358.199 e Ft, melyet állami támogatásból (adósságkonszolidáció:152.692 
e Ft) és felhalmozási likvidhitel (205.507 e Ft) igénybevételével finanszírozza az önkormányzat. 

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 

következők szerint állapítja meg: 

a) Intézményi működési bevételek 321.780 e Ft 
b) Helyi adók 2.177.241e Ft 
c) Átengedett központi adók 55.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 20.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 963.626 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 97.218 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  

 (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 3.504.653 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 228.701 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 37.267 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 

ja) önkormányzati pénzmaradvány 648.836 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 4.522 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 340 e Ft 

k) Felhalmozási likviditási hitel 205.507 e Ft 
l) Fejlesztési hitel 293.193 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 8.557.884 e Ft”  

 
(2) A R. 3.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A létszámkeret: 
a) a költségvetési szervekre:  361,75 fő 
b) közfoglalkoztatottakra:  450 fő”  

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevétel előirányzat változásokat az 1. és 2. melléklet tartalmazza, működési és 
felhalmozási mérlegét pedig az 1/a. melléklet szemlélteti. 

3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4)A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 810.926 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 791.854 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.184.632 e Ft 

b) Felhalmozási kiadások: 



ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 3.327.078 e Ft 
felújítás 509.711 e Ft 
felhalmozásra átadott 251.975 e Ft 
kölcsönök 7.000 e Ft 

bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 39.743 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 2.053 e Ft 

c) Tartalék  
ca) fejlesztési céltartalék 1.617 e Ft 
cb) elkülönített tartalék pályázatokhoz kapcsolódó foglalk.köt. 10.000 e Ft 
cc) általános tartalék 9.989 e Ft 
cd) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék 211.524 e Ft 
ce) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 41.583 e Ft 

d) Hiteltörlesztés 358.199 e Ft 
 

Önkormányzati kiadás összesen: 8.557.884 e Ft”  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat változásokat a 3., 4., és  5. melléklet tartalmazza. 
 
4. § Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. október 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Hatvan, 2014. október 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 37/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
38/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.  (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba és 2014. november 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. október 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 38/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények bérbe adással történő ingatlan részeinek 

és a bérleti díj mértékének a meghatározása 
 

1. Amennyiben a bérleti időtartam 4 alkalom vagy annál több 
 

Intézmény rész megnevezése Intézmény megnevezése Bér leti díj mértéke  

Sportcsarnok és a hozzá tartozó 
öltözők és tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 3.940,-Ft + ÁFA/óra 



Tornaterem és a hozzá tartozó öltözők 
és tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakközépiskola, 
Hatvani Lesznai Anna Egységes 

Módszertani Intézmény és Szakiskola 

2.760,-Ft + ÁFA/óra 

Tornaszoba és a hozzá tartozó öltözők 
és tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
1.580,-Ft + ÁFA/óra 

Szabadtéri műfüves pálya 

Hatvani Szent István Általános Iskola, 
Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola, 

3.150,-Ft + ÁFA/óra 

Szabadtéri bitumenes pálya 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakközépiskola 

2.360,-Ft + ÁFA/óra 

Tanterem projektor használata nélkül 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola,  

Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 

Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Módszertani Intézmény és Szakiskola 

1.960,-Ft + ÁFA/óra 

Tanterem projektor használatával 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, 
Hatvani Szent István Általános Iskola, 

Hatvani 5. sz. Általános Iskola, 
Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola, 

Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, 

Hatvani Lesznai Anna Egységes 
Módszertani Intézmény és Szakiskola 

2.760,-Ft + ÁFA/óra 

 
2. Amennyiben a bérleti szerződés 4 alkalomnál kevesebb időszakra vonatkozik a bérleti díj mértéke az 1. 
pontban meghatározott bérleti díjak 20%-os mértékkel emelt összege. 
 
3. A városi sportkoncepcióban kedvezményes terembérletre jogosított sportegyesületek részére a kedvezmény 
mértéke az 1. pontban meghatározott bérleti díjak 70%-a. 
 
4. 

Intézmény rész megnevezése Intézmény megnevezése Bér leti díj mértéke  

Kollégiumi szoba és a hozzá tartozó  
tisztálkodó helyiségek 

Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium  
1.580,-Ft + ÁFA/fő/éj” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete 

az épített környezet értékeinek helyi védelmér ől szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 



 
1. § Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2014. november 5-én lép hatályba, és 2014. november 6-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. október 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 39/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Helyi védetté nyilvánított értékek 

 

Sorsz.: 
 

Nyilv. 
Szám: 

Védelem 
típusa: 

Védett érték 
megnevezése: 

Cím: Hrsz.: Megjegyzés: 

1. 1/2008. egyedi 
védelem 

Városi víztározó Radnóti tér 2631/1  

2. 1/2014. egyedi 
védelem 

Cukorgyári ülepítő tó Cukorgyár 0277  

3. 2/2014. 
egyedi 
védelem Kisgombosi tölgyes Kisgombos 

0479/2 a 
0479/2 b  

4. 3/2014. egyedi 
védelem 

szürke nyárfa 
Populus x canescens 

Népkert 2647/2  

5. 4/2014. egyedi 
védelem 

korai juharfa 
Acer platanoides 

Radnóti tér 2631/3 
2631/4 

 

6. 5/2014. egyedi 
védelem 

platánfa 
Platanus x hybrida 

Kristály kastély 
mellett 

5331/21  

7. 6/2014. egyedi 
védelem 

fehér fűz 
Salix alba 

Szúnyog-sziget 2683  

8. 7/2014. 
egyedi 
védelem 

Platánfasor 
Platanus  x  hybrida (31 
egyed) 

Boldogi út 

2630/1 
2630/3 
5334/2 
5334/4 

 

9. 8/2014. egyedi 
védelem 

Kocsányos tölgy 
Qercus robur 

Albert Schweitzer 
Kórház-
Rendelőintézet 
kertje 

2713/5  

10. 9/2014. egyedi 
védelem 

kislevelű hársfasor 
Tilia cordata (23 egyed) 

Grassalkovich 
kastély kertje 

2713/6  

11. 10/2014. egyedi 
védelem 

korai juharfa 
Acer platanoides 

Óhatvani 
Köztemető 

4185  

12. 11/2014. egyedi 
védelem 

Platánfasor 
Platanus  x  hybrida 

Óhatvani 
Köztemető 

4185”  

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. OKTÓBER 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  797/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 30-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel közterület karbantartási tevékenység ellátására megkötendő közszolgáltatási 
szerződésről 

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

4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervének módosításáról 

5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról 

6. Előterjesztés a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

7. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról 

8. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsába történő tag 
delegálásáról, és a társulás elnökének megválasztásáról 

9. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által fenntartott Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

10. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

11. Előterjesztés a Hatvani Csicsergő Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekének ellátásáról 
12. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
13. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
14. Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
15. Előterjesztés helyi jelentőségű védett természeti területek élőhelyeinek megóvásával kapcsolatos 

döntésről 
16. Előterjesztés gazdaságfejlesztési elképzelésekről 
17. Előterjesztés városfejlesztési elképzelésekről 
18. Előterjesztés a „Környezeti és Energetikai Bemutató Ház kialakítása Hatvanban” tárgyú pályázat 

benyújtásáról 
19. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint önkormányzati 

költségvetési szerv alapításáról 
20. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet homlokzatának felújításához támogatás 

nyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
21. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos döntésről 
22. Előterjesztés a hatvani 4131 és a 4137 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről 
23. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
24. Előterjesztés „a Hatvani Napsugár Óvoda épületének homlokzati hőszigetelésére” pályázat benyújtásáról 
25. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
26. Előterjesztés karácsonyi díszkivilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal elé kihelyezésre kerülő virágládák beszerzéséről és 

beültetéséről 
28. Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 3. szám alatt található önkormányzati tulajdonú bérlakás 

részleges felújításáról 
29. Előterjesztés lakóautóval történő behajtáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
30. Tájékoztató a 2014-2015. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
31. Egyebek” 

 
 
 
 



Határozat száma :  798/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 564. (VIII. 29.) 2013. évi; 115. (II. 13.), 381., 382., 383., 386. 
(V. 8.), 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473. (V. 29.), 517., 533., 535., 553., 554., 556., 557., 558., 559., 
560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 570., 571., 572., 573., 588., 590. (VI. 26.), 606., 614., 
615., 618. (VII. 24.), 660. (VIII. 19.), 677., 678., 679., 680., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 689., 
691., 692., 693., 694., 695., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 703., 704., 705., 708., 709., 710., 711., 712., 745., 
750., 751. (IX. 11.), 753., 754., 755., 757., 762., 763., 764., 765., 766., 767., 768., 772., 779., 780., 781., 782., 
783. (IX. 25.) 2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 
beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  799/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete akként határoz, hogy elfogadja a Hatvan Város 
Önkormányzata, mint bérbeadó és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint bérlő között megkötendő és jelen határozat 1. számú 
mellékletét képező határozatlan időtartamra vonatkozó bérleti szerződés rendelkezéseit, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 30. (az okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási iroda útján 

 
(A 799/2014. (X. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  800/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1. 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 akként határoz, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott 
településüzemeltetés közfeladatának ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen 
határozat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 
aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Közterületek karbantartására, és építésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 
 
amely 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 polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: 
közszolgáltató) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 
1.) Felek továbbá rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésének 2. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok között határozza meg a településüzemeltetést. Ezen közfeladat ellátására Hatvan 
Város Önkormányzata jogszabálynál fogva köteles. Hatvan Város Önkormányzata ezen közfeladat ellátását 
közszolgáltatási szerződésen keresztül kívánja megvalósítani.  

 



2.) Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. július 26. napján kelt 446/2011.(VII.26.) 600/2010 (X. 
28.) sz. határozatával megalapította Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mely 
gazdasági társaságnak alapítója és egyszemélyes tulajdonosa. 
 

II. A jelen szerződés tárgya 
 
1.) Jelen szerződés tárgya :  

 
   Felek rögzítik, hogy megrendelő tulajdonában és fenntartásában álló közterületek és intézményi területek, 

közutak járdák (a továbbiakban együtt: közterületek), melyek megrendelő helyi közutak és közterületek 
fenntartása helyi közszolgáltatási feladatának tárgyát képezik. 

2.) Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a közterületek karbantartását, javítását és építését a 
mindenkor hatályos jogszabályok és Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntései alapján 
köteles végezni.  

 
3.) A közterületek karbantartása a következő feladatokat foglalja magában: 

a) önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal burkolt utak, járdák, közterületek karbantartási és felújítási 
feladatai; 

b) önkormányzati tulajdonú utak, járdák, közterületek új szilárd burkolattal történő felújítása (építése) 
c) a megrendelő felé történő beszámolás; 

 
4.) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó 

jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően ellátni, és azokat betartani, és az alávállalkozóival, 
szolgáltatóival, megbízottaival és teljesítési segédeivel betartatni. 

 
III. A közszolgáltatási feladat tartalma 

 
1.) A II. pont szerinti közszolgáltatás keretében közszolgáltató köteles: 

1. az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal burkolt utak, járdák, közterületek karbantartási, felújítási 
feladatait ellátni, különösen a nem térköves burkolatokat térkövesre kicserélni, illetve sérült, hiányzó 
térköveket kicserélni, kijavítani  

2. az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal nem burkolt utakat, járdákat, közterületeket szilárd 
burkolattal (térkövekkel) burkolni  

 
IV. Pénzügyi rendelkezések 

 
1.) Megrendelő a közszolgáltató által vállalt, jelen szerződés III. 1.) pontjában foglalt utak, járdák, közterületek 

karbantartási, felújítási és építési feladataiért Megrendelő pénzügyi forrása erejéig külön, eseti megrendelés és 
teljesítés alapján a műszaki átadás-átvételt követően fizeti meg a felek által a megrendelés visszaigazolásában 
rögzített ellenértéket. 

 
V. Közszolgáltató kötelezettségei 

 
1.) Közszolgáltató köteles jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képező munkáltatokat, feladatokat a jogszabályi 

és szakmai előírások szigorú betartása mellett 1. osztályú minőségben elvégezni. 
 

VI. Megrendelő kötelezettségei 
 
1.) Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést 

továbbítani közszolgáltató felé, és jogosult ellenőrizni a bejelentés nyomán tett intézkedést. 
 

VII. A szerződés időbeli hatálya 
 
1.) Szerződő felek jelen közszolgáltatási szerződést 2014. november 1. napjától kezdődő hatállyal 2019. október 

31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik. 

VIII. A közszolgáltatási szerződés megszűnése 
 

Jelen szerződés megszűnik: 
 
1.) A jelen okirat VI.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével, 



2.) A felek között létrejött vagyonkezelési szerződés megszűnésével; 
3.) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 

bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 
4.) Közös megegyezéssel; 
5.) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a megszűnést 
követő 15 napon belül. 
 

IX. Záró rendelkezések 
 
1.) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 

 
2.) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére 

kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
3.) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 

helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
4.) Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 800/2014. (X.30.) számú 

képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Hatvan, 2014. október 30. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő  
 

 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
(képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 

 
Határozat száma :  801/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy elfogadja a jelen képviselő-testületi 
határozat 1. számú mellékletét képező, a Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel – a létesítendő sportcsarnok tulajdonjogának és használatának rendezésére vonatkozó – polgári 
jogi megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 30. (okiratok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGÁLLAPODÁS 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
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 polgármester 
 - 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 tudomásul veszi, hogy a létesítendő felépítmény tulajdonjogának önkormányzat általi 
megszerzése a Magyar Állam – képviseletében az MNV Zrt. – jóváhagyásától függ. 
 
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 a 801/2014. (X.30.) sz. képviselő-testületi 
határozatával, míg a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület a 2014/1 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. ….. hó ….. nap 
 

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 polgármester 
 

 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem:  
Hatvan, 2014. ….. hó … nap  

 
Határozat száma :  802/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a nonprofit közhasznú gazdasági társaság részére 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott szerződéses kötelezettségei 2014. november és december 
hónapokban történő teljesítésére 9.500.000,-Ft azaz Kilencmillió-ötszázezer forint többletforrást biztosít. A 
képviselő-testület kötelezettségként írja elő a társaság részére, hogy ezen összeget csak és kizárólag az 



önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítésére fordíthatja, és a 
2014. üzleti évet lezáró mérleg beszámolójában köteles kitérni az összeg tételes felhasználásáról. 
Pénzügyi fedezet a helyi többlet adóbevétel terhére 2014. évben rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  803/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás 
működőképességének fenntartása érdekében pályázati támogatás előlegek céljából támogatás jogcímén átadott 
30.000.000,-Ft, azaz Harmincmillió forint összeg jogcímét módosítja akként, hogy azt Hatvan Város 
Önkormányzata tagi kölcsön jogcímén a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározott tagi 
kölcsönszerződés szerint nyújtja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

Tagi kölcsönszerződés 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 

Hatvan Város Önkormányzata 

 - székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;  
 - KSH stat. számjel: 15729394-8411-321-10;  
 - adószáma: 15729394-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint 30.000.000,-Ft összeget kölcsönadó 
 - mint kölcsönadó 
másrészről: 
 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

- székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. 
- cg.száma: 10-09-033600 
- adószáma: 24183219-2-10  
- képviseli: Soós Péter ügyvezető 
- mint kölcsönvevő 

között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények  
 
Szerződő felek előadják, hogy Hatvan Város Önkormányzata támogatás jogcímén közszolgáltatás működőképességének 
fenntartása érdekében pályázati támogatás előleg céljából 30.000.000,-Ft, azaz harmincmillió forint összeget adott át 
Kölcsönvevőnek banki átutalás útján az alábbi ütemezés szerint: 
 
2014.április 28. napjáig 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összeget 
2014. május 28. napjáig 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összeget 
2014. június 26. napjáig 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összeget 
 
Szerződő Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy a fenti határnapokig átadott összesen 
30.000.000,-Ft, azaz Harmincmillió forint összeg tekintetében a jogcímet közös megegyezésük alapján tagi kölcsön 
jogcímre módosítják, és ennek megfelelően egymással az alábbi tagi kölcsönszerződést kötik: 
 
1./ A kölcsönvevő jelen okirat aláírásával egyidejűleg elismeri, hogy az okirat Előzmények részében részletesen 
meghatározott időpontokig részére Hatvan Város Önkormányzata, mint tag átutalt összesen: 30.000.000,-Ft azaz 
Harmincmillió forintot.  
 



2./ Kölcsönvevő a jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott kölcsönösszeget tagi kölcsön jogcímén elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy ezen összeget könyveiben tagi kölcsönként tartja nyilván a vonatkozó könyvvezetési 
szabályok betartása mellett. 
 
3./ Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés lejártának határideje 
2016. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát 
legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. 
 
4./ A fenti visszafizetési módot és a teljesítés módját kölcsönadó és kölcsönvevő ezennel minden további feltétel nélkül 
elfogadják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő a kölcsönvett tőkeösszegre a teljesítési határidő 
lejártáig ügyleti kamat címén a mindenkori jegybanki alapkamat összegével azonos mértékű kamat fizetésére köteles. 
 
A teljesítési határidő lejártát követően a késedelem időtartamára kölcsönvevő a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő bármikor jogosult előteljesítésre. Ebben 
az esetben a kamat fizetési kötelezettség az előteljesítés időpontjáig áll fenn. 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés célja bármely oknál fogva megszűnik vagy 
lehetetlenül, illetve kölcsönvevő a kölcsön összegét az 1./ pontban meghatározott céltól eltérően használja fel, úgy jelen 
kölcsönszerződés lejárttá válik és a kölcsön összegének visszafizetése egy összegben esedékessé válik. 
 
5./ Kölcsönadó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi 
önkormányzat, míg kölcsönvevő az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező 
gazdasági társaság. Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok.  
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen. Szerződő felek nyilatkozzák, hogy jelen okirat aláírása előtt részletesen 
megismerték a kölcsönszerződésre vonatkozó Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályokat. 
 
7./ A kölcsönszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 803/2014. (X.30.)  számú 
határozatával hozzájárulását adta. 
 
8./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az Áht. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag aláírtak. 
 
Hatvan, 2014. október 30. napján 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képv: Horváth Richárd polgármester 

Kölcsönadó tag 

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
képv.: Soós Péter ügyvezető 

kölcsönvevő társaság 
 

Határozat száma :  804/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a Társulási Megállapodás VIII. részének 1. pontjában 
meghatározottak figyelembevételével a társulási tanácsba Horváth Richárdot, Hatvan város polgármesterét 
delegálja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 30. 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármester 

 
Határozat száma :  805/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Társulási Tanács soron következő ülésén a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a Társulási 
Megállapodás VIII. részének 1.3. pontjában meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének 
Horváth Richárdot, Hatvan Város polgármesterét javasolja megválasztani.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Társulási Tanács ülésén jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 



 
H a t á r i d ő  : soron következő Társulási Tanács ülés 
F e l e l ő s  : Horváth Richárd polgármester 

 
Határozat száma :  806/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján, a 
társulási megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a társulási tanácsba 
Horváth Richárd polgármestert delegálja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 10. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  807/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
tagja a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, a társulási megállapodás V/2. pont 3. bekezdésében 
meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács elnökének Horváth Richárd polgármestert javasolja 
megválasztani.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanács ülésén jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : soron következő társulási tanácsülés 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  808/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat  
1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének 
módosítását: 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett 
bevételi főösszegét              300.736 ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     301.304 ezer Ft-ban 
állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 808/2014. (X. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  809/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének 
módosítását: 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett 
bevételi főösszegét                 300.684 - ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét  300.684 - ezer Ft-ban 
állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 809/2014. (X. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  810/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja 2014. november és december hónapban a Hatvani 
Csicsergő Óvodába (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) járó kevert fejlődési zavarú gyermek 
ellátására szükséges 56.000,- Ft költséget Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. 



F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma :  811/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 
10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
Balog Dominik, Bene Máté Bátor, Bene Cecília Boróka, Borbély Ádám, Szatmári Abigél Eszter, Fodor Áron, 
Kozma Dorián, Tóth Zétény, Jenei Dávid, Hajdu Mira Anna, Major Gergely, Lőrincz Gergő gyermekeket 
40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 480.000,- Ft – azaz Négyszáz-nyolcvanezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. 
mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.” 

 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  812/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város Önkormányzata és a 
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) között létrejött együttműködési 
megállapodásban szereplő 21.800.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatási összeg 2014. 
október 30. napjával 26.300.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió-háromszázezer forint támogatási összegre 
módosuljon. 
A 4.500.000,- Ft támogatás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a helyi adó többletbevétel terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 15. (többlettámogatás átutalására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  813/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Népkert - Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel a jelen határozat 
mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Együttm űködési megállapodás  

 

Amely létrejött egyrészről  

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

másrészről a  

Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert; bejegyző végzés száma: Pk.60.187/1992/46; 
adószáma: 19136840-1-10; bankszámlaszáma: 11739054-20132149; képviseli: Ofella Zoltán elnök ; 
továbbiakban: Egyesület) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy jelen megállapodással biztosítsák annak feltételeit, hogy 
az egyesület igazolt versenyzői szabadidejüket sportolással tölthessék, ezáltal megalapozva hosszú távú 
egészségmegőrzésüket, megfelelő fizikai és erkölcsi fejlődésüket, utóbbi részeként elsajátítsák a tiszta játék („fair 
play”) szellemét, valamint versenyrendszerben való részvétel során megmérettetésük révén kihívást állítson a 
sportolók elé. E célok érdekében – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§- ára is – a Felek az 
alábbiakban állapodtak meg: 

Előzmények: 
 
Felek egyezően adják elő, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 155/2014. (II. 27.) számú 
határozatban döntött arról, hogy a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert) részére 
2014. évre 21.800.000,- Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt. Felek között a támogatás 
nyújtásáról 2014. március 3-án együttműködési megállapodás jött létre. 



A képviselő-testület Futball Club Hatvan Egyesület részére a 2014. évi működési kiadások fedezetére illetve a 
különböző bajnokságokon való indulás lehetőségének biztosítására további 4.500.000,- Ft támogatást állapított 
meg. 

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt támogatás nyújtásáról szóló megállapodást a 
következők szerint módosítják: 

1. Felek a közöttük létrejött támogatás nyújtásáról szóló együttműködési megállapodást közös megegyezéssel 
2014. október 30-i hatállyal módosítják. 

2. Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9. pontjának 
második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„9. A támogatás éves összege 26.300.000,- Ft, azaz huszonhatmillió-háromszázezer forint.” 

3. Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 9. pontjának 
ötödik mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„9. (…) negyedik negyedévben 4.500. 000,- Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint. 

4. Az eredeti megállapodásnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. 

5. Jelen együttműködési megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Hatvan, 2014. október    . 
 

   

Az Önkormányzat képviseletében  Az Egyesület képviseletében 
 

Határozat száma :  814/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) konzorciumi megállapodást köt a helyi jelentőségű védett természeti 
területekhez kötődő feladatok ellátásával kapcsolatosan. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás aláírására azzal a 
kikötéssel, hogy az aláírást követő testületi ülésre az együttműködési megállapodást utólagos jóváhagyás céljából 
terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  815/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az alábbi táblázat szerinti gazdaságfejlesztési 
elképzeléseket:  

Gazdasági fejlesztések 

fejlesztend ő terület javasolt hasznosítás kapcsolódó fejlesztés ek  

volt cukorgyári terület 
újrahasznosítása  

biogázüzem, üveggyár, 
aszalóüzem, élelmiszer 
feldolgozás, e-hulladék-feldolgozó 

 

volt nagygombosi laktanya 
újrahasznosítása  

kis- és középvállalkozások 
munkahelyteremtő beruházásai, 
gazdasági jellegű erdő telepítése  

autópálya 59-es km-énél lehajtó 
kialakítása, felsőoktatási 
intézmények, lakóterületek 
létrehozása 

a város D-i, DNy-i külterületi 
területrészeinek bevonása  

kis- és középvállalkozások 
munkahelyteremtő beruházásai, 
logisztikai központ létrehozása 

D-i elkerülő út kiépítése” 

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

 
Határozat száma :  816/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az alábbi táblázat szerinti városfejlesztési 
elképzeléseket:  



Városfejlesztések 

meghatározott cél javasolt helyszínek kapcsolódó fe jlesztések  

város közigazgatási területe  

térkőüzem létrehozása (történelmi 
belváros öko főutca létrehozása, 
városrészi alközpontok 
kialakítása)  vonzó településkép kialakítása, 

fenntartása 

nagygombosi Grassalkovich-
major 

a műemléki épületegyüttes 
turisztikai célú funkcióváltással 
egybekötött hasznosítása  

volt cukorgyári terület sport- és szabadidő központ  

városközpont  színház és rendezvényterem 
kialakítása  

Sóderbánya 
vizisport és kajakos központ 
kialakítása  

 
szabadidős tevékenységek 

Hatvani Kodály Zoltán Általános 
Iskola melletti terület 

uszoda  

Népkert többfunkciós víztározó  
környezetbiztonság növelése 

város közigazgatási területe csapadékvíz-hálózat fejlesztése  

város közigazgatási területe közvilágítási hálózat 
korszerűsítése  

város közigazgatási területe termálvíz felhasználásával 
működő fűtési rendszer kiépítése  

város közigazgatási területe elkerülő utak kiépítése  

város közigazgatási területe 

belterületi önkormányzati utak 
fejlesztése, városrészek 
összekötését biztosító alternatív 
útvonalak kiépítése  

infrastrukturális hálózatfejlesztés 

város közigazgatási területe térfigyelő rendszer bővítése  

közösségi közlekedés fejlesztése  környezetbarát tömegközlekedési 
eszközök beszerzése  

gyepmesteri telep kialakítása  

városüzemeltetési fejlesztések  Városüzemeltetési 
közszolgáltatásokat ellátó 
infrastruktúra fejlesztése” 

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

 
Határozat száma :  817/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 
pályázati felhívásra. A támogatás összege 800 millió Ft, a támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 
 
 



Határozat száma :  818/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú 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. Lestyán Balázs, képviselő; 
2. Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3. Hargitai János, energetikai ügyintéző; 
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  819/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Természettudományi Múzeum tagintézményeként 
Hatvan városban működő Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot megfelelő központi 
költségvetési támogatás birtokában az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervként kívánja működtetni.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  820/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményt, mint önálló 
költségvetési szervet – a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum önkormányzati 
költségvetési szervként történő működtetése esetén – meg kívánja szüntetni az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint beolvadással oly módon, hogy az ezzel párhuzamosan 
létrehozandó Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint jogutód önkormányzati 
alapítású önálló költségvetési szerv keretein belül folytassa tovább tevékenységét. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum önkormányzati költségvetési szerv létrehozása, valamint 
az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményt, mint önálló költségvetési szerv beolvadással történő 
megszüntetése és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum keretein belül történő 
továbbműködése érdekében szükséges valamennyi intézkedést, jognyilatkozatot megtegyen, okiratot aláírjon, 
azzal, hogy a szükséges dokumentumokat utólagos jóváhagyás érdekében terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  821/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 332/2014. (IV. 24.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  822/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon álló 
műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek és építéstörténeti kutatási 
dokumentációjának elkészítésére vonatkozó 370/2014. (IV. 24.) számú határozatát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  823/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major művelési ágú, 9 ha 3852 m2 
nagyságú ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek és 
építéstörténeti kutatási dokumentációjának elkészítésével az INCORSO Építész- és Építőműhely Kft.-t (székhely: 
1112 Budapest, Botfalu köz 16.) bízza meg bruttó 7.620.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet általános 
tartalék költséghelyén rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  824/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi, az önkormányzati tulajdonú Újvilág utcát alkotó 
hatvani 4131 helyrajzi számú, 1779 m2 nagyságú, közterület megnevezésű és a szomszédos Újvilág utca 28. 
szám alatt található hatvani 4137 helyrajzi számú, 363 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 
telekhatár-rendezését a mellékelt változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a 4131 helyrajzi számú 
ingatlan 1786 m2 nagysággal és a 4137 helyrajzi számú ingatlan 356 m2 nagysággal kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásba. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a kizárólagos önkormányzati tulajdonú hatvani 
4131 és a 4137 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezése iránti eljárás megindítására, valamint az 
eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 15. (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
(A 824/2014. (X. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  825/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma akcióról szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  826/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a „DRYVIT 2014” kiírás keretében 
benyújtott Hatvani Napsugár Óvoda teljes homlokzati hőszigetelése tárgyú pályázat benyújtását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. október 30. (a pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  827/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a Hatvani Napsugár Óvoda épületének homlokzati 
hőszigetelése” 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.) Simon Attiláné Hatvani Napsugár Óvoda vezetője; 
2.) Fillérné Oravecz Rózsa műszaki ügyintéző; 
3.) Tóth Ivett pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. október 31. (a pályázati munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
Határozat száma :  828/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Apafi 
u. 27.) bízza meg bruttó 9.969.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
melyből kifizetésre kerül 2014. évben bruttó 2.000.000,- Ft. 
A 2014. évre szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2014. évi 
működtetése költséghelyen 2.000.000,- Ft összeg erejéig biztosított. 
A 2015. évre jutó bérleti díj bruttó 7.969.500,- Ft összegben az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2014. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  829/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P. Kft.-t (székhely: 1108 Budapest, Harmat u. 212-
216.) bízza meg bruttó 133.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  830/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
hangosításával Stage Sound System Kft.-t (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.) bízza meg bruttó  
1.905.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 
2014. évben bruttó 600.000,- Ft. 
A 2014. évre szükséges bruttó 600.000,- Ft pénzügyi fedezete a többletadó terhére kerül biztosításra. 
A 2015. évre jutó bruttó 1.305.000,-Ft összegű költség az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésére 
kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  831/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
világításának erősáramú villamos hálózat kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 320.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  832/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza 
meg bruttó 216.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  833/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
kiszolgálásához szükséges 3 db mobil WC bérlésével a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t (székhely: 1118 
Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó 228.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2014. évben bruttó 86.000,- Ft. 
A 2014. évre szükséges bruttó 86.000.,- Ft, pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra. 
A 2015. évre jutó bruttó 142.600,-Ft költség az önkormányzat a 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  834/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t (székhely: 
1118 Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó 97.206,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A 2014. évre szükséges bruttó 36.452,- Ft pénzügyi fedezet a többletadó terhére kerül biztosításra. 
A 2015. évre jutó bruttó 60.754,-Ft költség az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 



 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  835/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bélelt 
sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) bízza meg bruttó 1.600.200,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2014. évben 
bruttó 600.200,-Ft. 
A 2015. évre szükséges bruttó 600.200,- Ft pénzügyi fedezet a többletadó terhére kerül biztosításra. 
A 2015. évre jutó bruttó 1.000.000,-Ft költség az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  836/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályához szükséges 
gumiszőnyeg beszerzésével a Gumilemez és Szállítóelem Technika Kft.-t (székhely: 3508 Miskolc, Malom u. 
10/A.) bízza meg bruttó 1.079.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  837/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2014. november 21-től 2015. február 15-ig 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi belépőjegy árakat állapítja meg: 

 
Belépőjegyek  Hatvan Kártyával 

Hétköznap 600,- Ft 500,- Ft 

Hétvégén (péntek, szombat, 
vasárnap) 

1.200,- Ft 1.000,- Ft 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 2.000,- Ft 1.500,- Ft 

Pótjegy 400,- Ft/gyerek  

Hétvégén 4.000,- Ft 3.500,- Ft 

Pótjegy 800,- Ft/gyerek  

„Késő esti korcsolyázás” 1200,- Ft 1000,- Ft 

Bérlet (10 alkalom) 7.500,- Ft 6.000,- Ft 

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft 

Nevelési Oktatás keretében intézményi korcsolyázás (pld. hatvani intézmények, vidéki iskolák) 

Belépőjegy 200,- Ft  

Korcsolyabérlés 700,- Ft 500,-Ft 

Korcsolya élezés 500,-Ft/pár 400,-Ft/pár 

Pingvin bérlés 200,-Ft/negyed óra 150,-Ft/negyed óra 

Pálya bérlés 15.000/óra  

 
A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni. 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságot, hogy – a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a látogatottság növelése 
érdekében – a jegyárakat módosítsa. 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  838/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6.500.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth téren 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési kiadásainak 
biztosítása érdekében. 
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2015. március 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  839/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. november 21. napjától a műjégpálya működésének idejére, de legfeljebb 
2015. március 8. napjáig 6 fő határozott idejű munkavállalói álláshellyel bővíti. 
Erre az időszakra a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámát 139 fő köztisztviselői, közszolgálati 
ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő 
önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 209 
fő álláshellyel hagyja jóvá. 
A határozott idejű munkavállalói álláshelyekhez kapcsolódó munkabérek és járulékok fedezete Hatvan város 
2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 21. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  840/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
működtetési költségét 5.150.000,- Ft összeggel tervezi, melyből a 2014. évre eső működési költség: bruttó 
400.000,- Ft, melynek pénzügyi fedezete a többletadó terhére kerül biztosításra. 
A 2015. évre jutó bruttó 4.750.000,-Ft költség az önkormányzat a 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások pénzügyi teljesüléséről készüljön 
beszámoló a képviselő-testület munkaterv szerinti 2015. évi áprilisi ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. április (beszámolásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  841/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszkivilágítás elemeinek elhelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 
bízza meg bruttó 1.800.000.- Ft, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. 
mellékletében a városüzemeltetési kiadások között a karácsonyi díszkivilágítás költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  842/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő adventi vásár 
díszvilágításával, villamos energia ellátásával, illetve az ehhez szükséges hálózat kiépítésével Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.480.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 



Határozat száma :  843/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 6.000.000,-Ft erejéig pénzügyi fedezetet biztosít új 
karácsonyi motívumok beszerzésére, valamint a díszvilágítás fel - illetve leszerelésére, üzemeltetésére.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/a. sz. 
mellékletében bruttó 200.000,-Ft erejéig a városüzemeltetési kiadások között a karácsonyi díszkivilágítás 
költséghelyen biztosított, valamint további 5.800.000,-Ft a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  844/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10 db virágláda beszerzésével és beültetésével a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 
350.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
alapján.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 20. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  845/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka u. 
30.) bízza meg bruttó 259.588,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az 
önkormányzati tulajdonú Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 3. szám alatti lakás részleges felújításával.  
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. november 17. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
Határozat száma :  846/2014. (X. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja dr. László Kálmán (lakóhelye: 
1118 Budapest, Kelenhegyi út 22.) részére, hogy a tulajdonát képező MKL-1108 német forgalmi rendszámú, Fiat 
Ducato gyártmányú lakóautóval évente két alkalommal az intézménnyel és a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatallal legalább 14 nappal korábban előzetesen egyeztetett időpontban be- illetve kihajtson a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvani Csicsergő Óvoda (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-
51.) gazdasági bejáratán keresztül a Hatvan, Mészáros Lázár út 47. szám alatti ingatlan területére. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, hogy a 
Hatvan, Mészáros Lázár út 47. szám alatti ingatlan óvoda felőli oldalkerítésére a meglévő téglakerítéssel egyező 
magasságú, fém szerkezetű, átlátást gátló 6 méter hosszú tolókapus bejáratot kell kiépíteni, mely 
megvalósításához kivitel terv készítése szükséges és azt a városi főépítésszel előzetesen egyeztetni, 
jóváhagyatni szükséges. A be- illetve a kihajtási engedély használatával kapcsolatban okozott kárt a károkozó 
köteles megtéríteni, valamint a hozzájárulással kapcsolatban semmilyen kárigény nem érvényesíthető, továbbá a 
hozzájárulás visszavonásig érvényes.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. november 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2014. október 30-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2014-2015. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2014-2015. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló 
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


