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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete 

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

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

1. § (1) A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A kitüntető emlékérem – lehetőség szerint – minden év május hónapban, ünnepélyes keretek között kerül 
átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban nem valósítható meg, a kitüntető emlékérem 
méltó módon történő átadásáról a polgármester köteles gondoskodni.” 

 
2. § (1) A R. 4. § (2) bekezdésben a „minden év február 15. napjáig” szövegrész helyébe a „minden év március 

hó 31. napjáig” szövegrész lép.  
(2) A R. 4. § (3) bekezdésben „a legfeljebb két személynek” szövegrész helyébe „a legfeljebb három 

személynek” szövegrész lép.  
 
3. § Ez a rendelet 2014. március 16-án lép hatályba, és 2014. március 17-án hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2014. március 13. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulásban résztvevő Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 
Csány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Heréd, Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Nagykökényes Önkormányzata Képviselő-
testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép 
(6) A R. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba, és 2014. április 2-án hatályát veszti.  
(2) Hatályát veszti a R. 3. melléklete. 

 
Hatvan, 2014. március 13.  
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 

(A 13/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 
 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 
2. § Ez a rendelet 2014. március 16-án lép hatályba, és 2014. március 17-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. március 13. 
 
 dr. Szikszai Márta  Szabó Zsolt 
 jegyző  polgármester 
 

1. melléklet a 14/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R. 6. mellékletének az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatt a következő 7a. 

ponttal egészül ki: 
„7a. Hatvan Város Önkormányzata által működtetett általános iskolával és középiskolával tanulói 

jogviszonyban álló diák törvényes képviselője által a köznevelési intézmény útján benyújtott kérelme, és 
a köznevelési intézmény javaslata alapján dönt a szociálisan nehéz helyzetben lévő, jó képességű 
diákok tanulmányi versenyen való szerepeltetése és tanulmányi kiránduláson való részvétele 
költségeinek támogatásáról." 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. MÁRCIUS 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  232/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára 
szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról szóló ismételt döntésről 

3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezetőjének megválasztásáról 

4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 

6. Előterjesztés a szúnyog szigeten található magántulajdonú hatvani 2665 és a 2669 helyrajzi számú 
ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről 

7. Előterjesztés a hatvani 5230 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről 
8. Előterjesztés a hatvani 1661/18 és 0299/4 helyrajzi számú ingatlanok vételárának egy összegben történő 

kiegyenlítéséről 
9. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
10. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
11. Előterjesztés az idő korúak biztonságát segítő programról 
12. Előterjesztés a tanulmányi versenyeken való részvétel és a tanulmányi kirándulások támogatásáról 
13. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodási 

szerződések megkötéséről 
14. Előterjesztés az 1. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátására 

vonatkozó egészségügyi vállalkozói előszerződés megkötéséről 
15. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosításáról 
16. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulattal kapcsolatos – a szennyvízberuházás III. ütem 

KEOP támogatással megvalósult szennyvízberuházás elszámolásáról 
17. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Társulat és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő 

engedményezési és beszámítási szerződés elfogadásáról 
18. Előterjesztés „Zsigmond király, a városi cím adományozója” című szoborhoz kapcsolódó döntésről 
19. Előterjesztés „I. világháborús emlékmű renoválása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
20. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
21. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

döntésekről 
22. Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal épületének felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról 
23. Előterjesztés utcabútorok beszerzésével kapcsolatos döntésekről 
24. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervéről 
25. Előterjesztés a „Székely utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
26. Előterjesztés a „II. Laktanya Szlalom Hatvan” elnevezésű országos autóverseny megtartásához való 

hozzájárulásról 
27. Tájékoztató a 2014. évi út-híd feladattervről 

Előterjeszt ő, előadó a 2-27. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester” 
 

Határozat száma :  233/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-
ában biztosított jogkörében eljárva a Hatvan városában a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
az alábbi személyeket választja meg: 
 

1. SZAVAZÓKÖR Kossuth L. Ált. Isk. Hatvan, Kossuth tér 1. 
NÉV CÍM  
Juhász Edit Hatvan, Tabán út 31. 1/4.  
Fehérné Nánási Andrea Hatvan, Horváth M. út 10. 4/18  
Nagyné Lénárd Gabriella Hatvan, Úttörő u. 8.  



   
2. SZAVAZÓKÖR Bajza J. Gimn. és Szakk. Hatvan, Balassi  B. út 17. 
NÉV CÍM  
Kővári Éva Hatvan, Székely u. 19.  
Major Jánosné Hatvan, Balassi B. út 31. 2/2   
Tamás Lászlóné Hatvan, Kastélykert u. 9. 2/11  
   
3. SZAVAZÓKÖR Kocsis Albert Zeneiskola Hatvan, Balassi  B. út 36. 
NÉV CÍM  
Magyarné Illés Tünde Hatvan, Hegyalja út 2/B  
Kaszás József Ferenc Hatvan, Kertész u. 76.  
Arlettné Molnár Mária Hatvan, Esze Tamás u. 13.  
   
4. SZAVAZÓKÖR Vörösmarty téri Óvoda Hatvan Vörösmarty  tér 1. 
NÉV CÍM  
Nagyné Kiss Edina Hatvan, Kosztolányi u. 45.  
Vasasné Nagy Zsuzsanna Hatvan, Deák Ferenc u. 16.  
Almási Hedvig Hatvan, Tabán út 14. 1/4  
   
5. SZAVAZÓKÖR 5. sz. Általános Iskola Hatvan, Szabadsá g út 13. 
NÉV CÍM  
Kassa Andrásné Hatvan, Horváth M. út 32. 1/3  
Ványi Sándorné Hatvan, Pázsit u. 10. 1/2  
Horváthné Papp Magdolna Hatvan, Teleki út 17.  
   
6. SZAVAZÓKÖR 5. sz. Általános Iskola Hatvan, Szabadsá g út 13. 
NÉV CÍM  
Bolla Györgyné  Hatvan, Béla u. 13.  
Szalatnai Éva Hatvan, Bem J. u. 29.  
Vincze Anna Hatvan, Horváth M. út 17. 1/2  
   
7. SZAVAZÓKÖR Lesznai A.E.GY.M.Int. és Szak. Hatvan, Ratkó J. út 12. 
NÉV CÍM  
Vörösné Habó Judit Hatvan, Kosztolányi út 20.  
Bartáné Kovács Ágnes Hatvan, Esze Tamás u. 41.  
Csábi István Hatvan, Harang u. 9.  
   
8. SZAVAZÓKÖR Zöld-60 Kft. Hatvan, Barcsay J. út 24. 
NÉV CÍM  
Maksa-Ferencsik Rita Hatvan, Tabán út 77.  
Szilágyi Zsuzsanna Hatvan, Deák F. u.8.  
Románné Kolozsi Andrea Mónika Hatvan, Dézsmaszéki utca 34.  
   
9. SZAVAZÓKÖR Kodály Zoltán Általános Iskola Hatvan, G éza fejedelem u. 2. 
NÉV CÍM  
Nagyné Bozorádi Katalin Hatvan, Batthyány u. 7.  
Ludányi Mária Magdolna Hatvan, Horváth M. út 10. 3/13  
Krajcsné Kovács Judit Hatvan, Géza fejedelem u. 3.  
   
10. SZAVAZÓKÖR DISZI Kollégiuma Hatvan, Vécsey u. 2. 
NÉV CÍM  
Pintérné Kozári Mónika Hatvan, Munka utca 30.  
Berényi Lászlóné Hatvan, Baross G. u. 8.  
Mátrai Erzsébet Hatvan, Battyány u. 4.  
   
11. SZAVAZÓKÖR Újhatvani Fiókkönyvtár Hatvan, Mészáros L. út 8. 
NÉV CÍM  
Mátyássi Gábor József Hatvan, Horváth M. út 19. 3/9.  
Paraszt Mária Hatvan, Gódor K. u. 19. 4/1  
Endrődi Tamás Hatvan, Bercsényi út 58.   

 
 
  

12. SZAVAZÓKÖR Liszt Ferenc M űv. Ház Hatvan, Mészáros L. út 8. 
NÉV CÍM  



Katonáné Krenyácz Ildikó Anna Hatvan, Vasvári Pál u. 27.  
Nagy Károlyné Hatvan, Apafi u. 17.  
Dányi Istvánné Hatvan, Kiss Ernő u. 8.  
   
13. SZAVAZÓKÖR Snell-Autó Kft. Hatvan, Rákóczi út 91. 
NÉV CÍM  
Ráczné Sisa Ágnes Hatvan, Munkácsy M. u. 9/A  
Nagy Tímea Hatvan, Doktay Gy. u. 86.  
Gorda Ferencné Hatvan, Gábor Áron út 14.  
   
14. SZAVAZÓKÖR Szent István Általános Iskola Hatvan, Baj csy-Zs. út 8. 
NÉV CÍM  
Balogh Zoltán Hatvan, Hajós Alfréd u. 6.  
Melykóné Pócs Beáta Hatvan, Rákóczi u. 53/2A  
Blazsek Bernadett Hatvan, Május 1. u. 8.  
   
15. SZAVAZÓKÖR Széchenyi I. R.Kat.Közg. és In. Szakk. Ha tvan, Bajcsy-Zs. út 6. 
NÉV CÍM  
Blazsek Lászlóné Hatvan, Traktor u. 53.  
Désy Sándorné Hatvan, Dolgozók útja 3.  
Kovácsné Nagy Anita Hatvan, Báthory u. 67.  
   
16. SZAVAZÓKÖR Strandfürd ő Hatvan, Teleki út  
NÉV CÍM  
Bereczki Tiborné Hatvan, Iparos u. 7.  
Balogh Zsuzsanna Erzsébet Hatvan, Arany János u. 2.  
Baloghné Kovacsik Ildikó Hatvan, Hatvany I. u. 28.  
   
17. SZAVAZÓKÖR Snell-Autó Kft. Hatvan, Rákóczi út 91. 
NÉV CÍM  
Dajkó Györgyné Hatvan, Rákóczi út 64.  
Melykó Róbert Hatvan, Zrínyi út 10.  
Könczöl Gáborné Hatvan, Traktor utca 54.  

 
Szavazatszámláló Bizottsági Póttagok 

NÉV CÍM  
Balogh Bernadett Hatvan, Horváth M. út 18.  
Bánné Bakó Margit Hatvan, Esze T. u. 37.  
Bereczki Tibor Hatvan, Tabán út 7. 1/1  
Gyurovicsné Szalai Emma Hatvan, Zrínyi u. 25.  
Hatvani Márk Hatvan, Tizeshonvéd u. 1/A  
Ignáth József Hatvan, Kisfaludy u. 102.  
Ivádyné Horváth Veronika Hatvan, Grassalkovich út 7-11.2/32  
Kalmár Gyuláné Hatvan, Pázsit u. 25.  
Kiss László Pál Hatvan, Csokonai u. 16.  
Kókainé Juhász Éva Hatvan, Eötvös u. 10.  
Kutalik Márta Hatvan, Hegyalja út 61.  
Lüleiné Bodnár Erzsébet Hatvan, Jókai út 11.  
Micsonai Tamás Hatvan, Kossuth tér 8. 4/37  
Nagyné Juhász Gabriella Hatvan, Balassi B. út 27.  
Ócsainé Csaba Zita Hatvan, Bornemissza u. 1/A  
Pék Istvánné Hatvan, Horváth M. út 22. FSZ.4.  
Pintér Szilvia Hatvan, Hegyalja út 9.  
Soltész Sándor Hatvan, Horváth M. út 1. 1/11  
Toldi Levente Hatvan, Dózsa Gy. u. 6/1. 2/11  
Tóth Tamás Hatvan, Gorkij u. 12.  
Tóthné Kiss Beatrix Hatvan, Május 1. út 7.  
Túriné Karácsony Klára Hatvan, Esze Tamás u. 47.”  

 
Határozat száma :  234/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 277/2013. (IV. 25.) számú 
határozatát.” 

 



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

 
Határozat száma :  235/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában írott környezet-egészségügy (köztisztaság, települési 
környezet tisztaságának biztosítása) közfeladat ellátására tekintettel a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára a hatvani 054/14 hrsz.-ú, szántó és kivett, beépítetlen 
terület megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú  ingatlan 19. 561,3 m2 nagyságú területére ellenérték nélkül 
földhasználati jogot alapít a jelen határozat mellékletét képező megállapodás szerint.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 31. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
MEGÁLLAPODÁS FÖLDHASZNÁLATI JOG LÉTESÍTÉSÉR ŐL 

 
amely létrejött egyrészről az Hatvan Város Önkormányzata továbbiakban, mint Tulajdonos 
 

Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata  

Székhelye: 
 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 

KSH azonosítója: 
15729394 -8411-321-10 
 

Adószáma: 15729394-2-10 

Bankszámlaszáma: 
10403538-49575051-56561001 
 

Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt. 
Aláírásnál képviseli: Horváth Richárd alpolgármester  

 
másrészről   Társulás, mint Földhasználó között 
 

Földhasználó: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodási Fejlesztése Társulás  

Székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.  
KSH azonosítója: 15799737-7112-328-10 
Adószáma: 15799737-2-10 
Bankszámlaszáma: 10403538-50526676-83521006 
Számlavezető pénzintézete: ? 
Aláírásnál képviseli: Szabó Zsolt  elnök  

 
továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:  
 
Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy Társulás 2013-ban, KEOP-1.1.1/B10-13-2013-0004 azonosító számon támogatási szerződést kötött 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére. A pályázat részeként megtervezésre került két hulladékgyűjtő udvar és 
egy regionális hulladékkezelő központ. A Hatvani Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában felvett hatvani 054/14. 
hrsz-ú, szántó és kivett, beépítetlen terület megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú  ingatlan a jelen megállapodásban 
nevesített Tulajdonos kizárólagos  tulajdonában van, az építési engedélyhez tulajdonosi hozzájárulását adta. Jelen 
megállapodás célja, hogy Hatvan Város Önkormányzata, földhasználati jogot biztosítson a Társulás részére, mivel a 
földhasználati jog bejegyzés a KEOP 1.1.1 /B pályázat általános pályázati útmutatója szerint a támogathatóság 
előfeltétele.  
 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a Földhasználó részére a KEOP 1.1.1/B pályázat 
megvalósítása érdekében a Tulajdonos kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonában levő hatvani 054/14. hrsz-ú alatt 
nyilvántartott külterületi ingatlan 19. 561,3 m2  területnagyságú, az 1. sz. mellékletben csatolt térképen  
megfelelő és a természetben is kijelölt részére iroda és szociális épület, gépszín és szerelőműhely, 
hulladékválogató csarnok, bálatároló, fedett, nyitott bálaszín, hídmérleg és 2 db. irodakonténer, komposzttároló 
szín, nyílt terű komposztáló, lakossági hulladékudvar megjelölésű épületek és burkolt utak, járdák létesítésére 
földhasználati jogot biztosít a jelen szerződés alapján.  
 
 



2. Tulajdonos ezúton vállalja, hogy - tekintettel a földhasználati jognak nem a teljes ingatlanra vonatkozó 
kiterjesztése miatt - , amennyiben az 1. melléklet szerinti változási vázrajzban jelölt területről a kiviteli tervek 
készítése során kiderül, hogy a Hulladékgyűjtő udvar megépítéséhez nem elegendő, úgy a földhasználati jogot 
a teljes ingatlanra kiterjeszti, legfeljebb az ingatlan méretéig.  
 

3. A hatvani 054/14. hrsz-ú ingatlanon megépítendő Hulladékgyűjtő udvar kapcsán Tulajdonos a Földhasználó 
részére biztosítja a létesítmény rendeltetésszerű és a projekt céljaival összefüggő használatának biztosítását, 
mely kiterjed különösen:  

a. megközelíthetőség biztosítása 
b. körbejárhatóság  
c. közműhálózatokra történő csatlakozás 
d. minden egyéb olyan feltétel biztosítása, mely a létesítmény üzemeltetéséhez és a KEOP pályázat 

megvalósításához szükséges  
 

4. A létesítménnyel érintett terület használatának feltételeit Tulajdonos az alábbiak szerint határozza meg: 
a. a jelen megállapodással létesítendő földhasználati jog kizárólag a Hulladékgyűjtő udvar 

megépítéséhez és rendeltetésszerű üzemeltetéséhez használható fel, az ingatlanon egyéb létesítmény 
megépítéséhez és használatához jelen megállapodás nem használható fel; 

b. a létesítmény használata során Földhasználó köteles a területet a jó gazda módjára használni, a terület 
állapotának megóvását biztosítani; 

c. a földhasználati jog a végezni kívánt tevékenységekhez szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól 
nem mentesít, ez Földhasználó felelőssége; 

d. jelen megállapodás az ingatlan tulajdonjogát nem érinti, Földhasználó az ingatlan földhasználatra 
meghatározott részét nem értékesítheti, bérbe, albérletbe nem adhatja; 

e. Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a területen a megbízásából eljárók szabadon 
közlekedjenek, ezt a jogot a Földhasználó nem korlátozhatja.  

 
5. Tulajdonos rögzíti, hogy amennyiben Földhasználó a létesítmény üzemeltetését megbízott szervezettel 

végezteti, úgy jelen megállapodásban Földhasználó részére biztosított jogokat Tulajdonos a megbízott 
szervezet részére is változatlan feltételekkel biztosítja.   
 

6. Felek a földhasználati jog kapcsán határozatlan idejű földhasználatban állapodnak meg. 
 

7. Tulajdonos vállalja, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a Földhasználó által megvalósításra kerülő projekt 
fizikai befejezését követő öt éven belül Földhasználótól eltérő fél részére nem idegeníti el. 
 

8. Tulajdonos a jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy  és 
a Földhasználóval közösen kéri, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan térképen is rögzített 19. 561,3 m2 
térmértékű részére a Földhasználó földhasználati joga az ingatlan-nyilvántartásban feljegyzésre kerüljön, 
amely eljárás lefolytatására a Hatvani Járási Földhivatalt közösen felkérik. 

 
9. Tulajdonos Földhasználót tájékoztatja, hogy az ingatlan nem tehermentes. Azt terheli a tulajdoni lap teherlapi 

részén III/2. sorszám alatt bejegyzett vezetékjog 4 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft.( 3525 Miskolc, Dózsa Gy.u.13. )  

 
10. E terhen túlmenően az ingatlan per- teher- és igénymentességéről, melyet a jelen megállapodás aláírása előtti 

keltezésű, 8 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lappal igazol.  
 

11. Jelen megállapodás aláírásával a Tulajdonos ingyenesen biztosítja a földhasználati jogot a Társulás, mint 
Földhasználó részére. 

 
12. Megállapodó felek mindegyike Magyarországon nyilvántartott önálló jogi személy.  

 
13. Az illeték kiszabása tekintetében a Társulás kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § 

(1) b.) pontja alapján teljes személyes illetékmentes. A Társulás nyilatkozza továbbá, hogy megelőző naptári 
évben folytatott vállalkozási tevékenységéből eredő jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve 
eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége  nem keletkezett. 
 

14. Felek a jelen megállapodást, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2014. március 13.    

   
 Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-  Hatvan Város Önkormányzata   



gazdálkodási Fejlesztése Társulás  
Szabó Zsolt elnök 

földhasználó 
Horváth Richárd 
alpolgármester 

 tulajdonos 
 
Ellenjegyzem: 
Hatvan, 2014. március 13. 

 

 
Határozat száma :  236/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
előterjeszti és támogatja a társaság ügyvezetőjének Decsi Ferenc 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A. szám alatti 
lakosnak ügyvezetői tisztségből történő visszahívását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 31. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján, valamint előterjeszti és támogatja Decsi Ferenc ügyvezető munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszűntetését. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja, továbbá Decsi Ferenc ügyvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére vonatkozó megszüntető okiratot aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  237/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén 
előterjeszti és támogatja Kakuk Imre 3281 Karácsond, Alkotmány utca 7. szám alatti lakosnak a társaság 
ügyvezetőjévé történő megválasztását, a soron következő taggyűlés napjától számított határozatlan időtartamra. 
Kakuk Imre vezető tisztségviselői feladatait munkaviszony keretében látja el jelen határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés rendelkezései szerint, melyre tekintettel bruttó 
munkabére 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint összeg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 237/2014. (III. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  238/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1. 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 az önkormányzati tulajdonban álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

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

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 238/2014. (III. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  239/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 2013. november 13. napján Hatvan 



Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal 
Járási Földhivatal által a hatvani 2711 hrsz.-ú és természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatt fekvő 
4361 m2 területnagyságú, kivett lakóház, udvar és kollégium megnevezésű ingatlan tárgyában megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
jóváhagyja, akként hogy a vagyonkezelési szerződés 2013. november 13. napjától 2021. március 31. napjáig tartó 
határozott időre jön létre, ami további 5 évvel a jogszabályi feltételek fennállása esetén meghosszabbítható.  
Hatvan Város Önkormányzata felhatalmazza polgármesterét a vagyonkezelési szerződés módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírásra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 14. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 239/2014. (III. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  240/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2665 helyrajzi számú, 2146 m2 területű, gazdasági 
épület, udvar megnevezésű ingatlan Kontsis Pál Péter 835/2146-od tulajdoni hányadát képező, használat szerint 
elválasztott, épülettel rendelkező részének vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 
450.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig adásvételi szerződést 
kössön vele az önkormányzat nevében. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 31. (vételi ajánlat megtételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  241/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2669 helyrajzi számú, 2492 m2 területű, gazdasági 
épület, udvar megnevezésű ingatlan Virág József, valamint Virág Attila mindösszesen 16/32-ed tulajdoni hányadát 
képező, használat szerint elválasztott, épülettel rendelkező részének vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb 
mindösszesen bruttó 600.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig 
adásvételi szerződést kössön velük az önkormányzat nevében. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 31. (vételi ajánlat megtételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  242/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2014. (I. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 15. (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  243/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hatvani 5230 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Hatvanas u. 1. szám alatt található, 303 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlan a Honvédelmi Minisztériumtól legfeljebb 500.000,- Ft vételárért megvásárlásra kerüljön 
abból a célból, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés rendelkezései alapján gépjárművek parkolásának biztosítása közfeladat ellátása magasabb színvonalon 
történjen. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházásával 
kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat 
nevében. A szükséges pénzügyi forrás 500.000,- Ft erejéig a  Hatvan város 2014. évi költségvetésében a 
fejlesztési céltartalék költséghely terhére rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 



Határozat száma :  244/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. tulajdonában álló hatvani 1661/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 1161/18 hrsz. alatt található 
5 ha 9281 m2 nagyságú, strandfürdő megnevezésű és a hatvani 0299/4 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
külterület 0299/4 hrsz. alatt található 1097 m2 nagyságú, kivett szennyvíztelep megnevezésű ingatlanok – melyek  
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. között létrejött 
hitelszerződés miatt egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjoggal terheltek – a jelenleg fennáló hitel és kamatai, 
mindösszesen  29.230.030,- Ft, azaz Huszonkilencmillió kettőszázharmincezer harminc forint visszafizetésével 
tulajdonjog vonatkozásában rendezésre és Hatvan Város Önkormányzata tulajdonába kerüljenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának rendezésével 
kapcsolatban eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és beszerezze.  
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
18.416.700,- Ft erejéig a  Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben – 4. sz. melléklet, felhalmozási kiadások, illetve 2/c. melléklet kamatkiadások – költséghely, valamint 
10.786.330,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (hitel visszafizetésére és a tulajdonjog rendezésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  245/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az idős korúak biztonságát segítő 
program működtetéséhez további1.178.562,- Ft fedezetet biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben biztosított általános tartalékalap terhére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 24. (a program technikai indítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  246/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanulmányi versenyen való szerepeltetés és 
tanulmányi kirándulásokon való részvétel költségeit az általa működtetett általános iskolák és középiskola (Hatvani 
5. Sz. Általános Iskola, székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13., Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2., Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1., Hatvani Szent István Általános Iskola, székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8., Hatvani 
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) vonatkozásában 
támogatja. A szociálisan nehéz helyzetben lévő, jó képességű tanulók törvényes képviselői az iskolákon keresztül 
pályázhatnak Hatvan Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságához.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 13. 
F e l e l ő s  : Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői 

Iroda útján 
 

Határozat száma :  247/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete szerint módosítja a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) megkötött, 3978/58 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. alatt található Markovits Kálmán Városi Uszodára vonatkozó 
bérleti szerződést, és egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város polgármesterét.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 21. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
BÉRLETI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

A Markovits Kálmán Városi Uszoda tárgyában 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 
székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
PIR:          729392 



statisztikai számjele:  15729394-8411-321-10 
adószáma:   15729394-2-10 
bankszámlaszáma:  10403538-49575051-56561001 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
képviseli:   Szabó Zsolt polgármesternek 
 
mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó) 
 
másrészről 
 
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.  
 
székhelye:   3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
cégjegyzékszáma:   10-10020250 
statisztikai számjele:  14551420-8299-573-10 
adószáma:   14551420-2-10 
bankszámlaszáma:  10403538-00017912-00000008 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
képviseli:   Szabó Ottó, vezérigazgató 
 
mint bérlő (továbbiakban: Bérlő), 
 
(együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon, a következő feltételek szerint: 
 

1. A Felek megállapítják, hogy a Bérbeadó és a Bérlő jogelődje (Hatvani Strand Üzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 3000 Hatvan, 1661/18 hrsz., cgjsz.: 10-09-026548; asz.: 
13529727-2-10) között Hatvanban, 2006. július 7-én bérleti szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre a 
hatvani 3978/58 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. alatt található, művelés alól kivett, 
„uszoda” megnevezésű, 3265 m2 alapterületű ingatlanon álló Hatvani Városi Uszoda mint helyiség bérlete 
tárgyában. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 2006. december 1-jén és 2007. novemberében kelt 
módosításai szerinti szövegezéssel érvényesen és hatályosan fennáll – a Bérlő tekintetében jogutódlás folytán – 
közöttük. Jelen szerződésmódosító okirattal a Felek célja, hogy az előzőekben leírt tények rögzítése mellett a 
Szerződést módosítsák, kiegészítsék. 

 
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglalt bérleti díjon felül a Bérlő tárgyévre vonatkozó, 

térítésmentes, korlátlan alkalommal használható 5-5 db, szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt 
biztosít a Markovits Kálmán Városi Uszodába a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatvani 
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága (székhely: 3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.) személyi állománya, valamint az 
Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomása (székhely: 3000 Hatvan, Nagyteleki út 1.) személyi 
állománya részére rekreációjuk érdekében. Ezen pontban foglaltak a Bérbeadó és a fent nevezett hivatásos 
szervek között évente megkötésre kerülő megállapodások függvényében változhatnak, melyet a Bérlő 
jóváhagyólag elfogad. 

 
3. A Felek a Szerződés jelen szerződésmódosítással kifejezetten nem módosított szövegrészeit változatlan 

szövegezéssel hatályukban fenntartják. 
 

4. Jelen szerződésmódosítás aláírására a Felek képviselői kellő felhatalmazással rendelkeznek, melyet a Bérbeadó 
tekintetében Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 247/2014. (III. 13.) sz. határozata biztosít. 

 
A Felek jelen szerződésmódosítás szövegét pontról pontra haladva értelmezték, és azt mint ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2014. március ….. 
 
…..........................................................                     ….....…............................................................. 
      Hatvan Város Önkormányzata                  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
  képv.: Szabó Zsolt     képv.: Szabó Ottó 
      „Bérbeadó”                           „Bérlő” 

 
Határozat száma :  248/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete szerinti keretmegállapodást, valamint 
adományozási megállapodásokat köt a 2014. évre vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 



Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása 
érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
eljárjon.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 21. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

útján 
 

(A 248/2014. (III. 13.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma :  249/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan 
kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt az 
Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Nagyteleki út 1.), melyek 
aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt 
kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 21. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

útján 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: Hatvan, Kossuth tér 2., adószáma:    15729394-2-10, 
képviseli: Szabó Zsolt polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomása (székhelye:3000 Hatvan, Nagyteleki út 1., 
adószáma: 15309989-2-41, képviseli: Szabó László mentőállomás-vezető) (a továbbiakban: OMSZ Hatvan) 
(Önkormányzat és OMSZ Hatvan együtt: Felek) között, alulírott napon és helyen a következők szerint: 

1. Önkormányzat vállalja, hogy az OMSZ Hatvan állománya részére a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. által, 2014. évre biztosítja a Markovits Kálmán Városi Uszoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 2.) térítésmentes használatát úgy, hogy 5 db, név nélküli, szolgálati igazolvánnyal együtt érvényesíthető, 2014. 
évben korlátlan alkalommal felhasználható belépőt ad át az OMSZ Hatvan erre kijelölt tagjának, jelen megállapodás 
aláírásától számított 5 napon belül. Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján biztosított belépő 
kereskedelmi forgalomban nem elérhető. 

2. Önkormányzat vállalja, hogy a Hatvani Városi Strand területét a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. által, strandszezon idején az  OMSZ Hatvan állománya számára nyitva tartási idő után, heti alkalommal, 1 óra 
időtartamra sportfoglalkozás céljára térítésmentesen biztosítja. 

3. Felek jelen megállapodás teljesítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 
OMSZ Hatvani Mentőállomása részéről:  
név: Szabó László mentőállomás-vezető 
telefonszám/e-mail: (20) 338-1866  szabo.laszlo@mentok.hu 

 

Önkormányzat részéről:  
név: Szabó Ottó (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. - vezérigazgató) 
telefonszám/e-mail: (20) 276-0212   szabo.otto@varosgazdalkodas60.hu 

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás mindkét fél által történt aláírása napján lép hatályba és 2014. 
december 31. napján hatályát veszti. 

Felek jelen okirat tartalmát – mely 4 pontban, 2 oldalon, mindkét fél számára 2-2 példányban készült –, egymás 
kölcsönös elismerése és tiszteletben tartásával határozták meg, elolvasás és közös értelmezést követően, saját kezű 
aláírásukkal látják el. 
Kelt: Hatvan, 2014. március ….                                        Kelt: Hatvan, 2014. március …. 

 
Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomása          Hatvan Város Önkormányzata 

 
             Szabó László                         Szabó Zsolt 
                                    mentőállomás-vezető                                                              polgármester 

 



Határozat száma :  250/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátásra, 
valamint a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (Hatvan, Kossuth tér 1.) iskolafogászati feladatainak ellátására 
előszerződést köt a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 5100 Jászberény, Jászkapitány utca 
30. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-16 képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető). 
A feladat ellátásához szükséges engedélyek beszerzését követően kerül sor a végleges szerződés megkötésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező előszerződés, 
valamint az engedélyek bemutatását követően a végleges feladat-ellátási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 25. (az előszerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

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

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Szabó Zsolt polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
másrészről a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 5100 Jászberény, Jászkapitány utca 30. 
cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-16 képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető), mint 
egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy amikor a feladatellátás működéséhez valamennyi hatósági engedély jogerősen 
rendelkezésre áll, úgy a felek vállalják, hogy ezen időponttól számított 30 napon belül megkötik a végleges feladat-
ellátási szerződést a Hatvan város területén lévő 1. számú fogorvosi körzetben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi 
ellátási kötelezettséget vállalva, biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a vegyes fogászati járóbetegellátást.   
 
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével Dr. Dehenes Krisztina fogorvos végzi a fogorvosi tevékenységét, 
ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat 
is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A szolgáltató az alábbi közoktatási intézményben 
iskolafogászati ellátást biztosít: Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.). 
 
3.) A szolgáltató jelen előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi alapellátás feladat ellátásához szükséges és 
előírt működési engedélyek, működtetési jogra vonatkozó engedélyek, orvosi felelősségbiztosítás beszerzéséről 
gondoskodik. 
 
A jelen előszerződés alapján megkötendő végleges szerződés lényeges elemeit a felek az alábbiakban szabályozzák: 
 
4.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével, külön megállapodás alapján Dr. Dehenes Krisztina fogorvos végzi a 
fogorvosi tevékenységet, ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező biztosítottak, 
illetve a hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A szolgáltató az alábbi 
közoktatási intézményben iskolafogászati ellátást biztosít: Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 
1.), biztosítja ezek zavartalan ellátását. 
  
5.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja. A szolgáltató kijelenti, hogy a fogorvosi alapellátást és iskolafogászati ellátást a 
mindenkori finanszírozási szerződés alapján utalt összegért biztosítja. 
 
6.) Szolgáltató működési idejére vonatkozóan a végleges szerződés rendelkezik. 
 
7.) Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető 
szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján. 
 
8.)Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre az Heves 
Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete és a megrendelő számára az orvosi 
titoktartást nem sértő információkat szolgáltat, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a kötelező 
adatszolgáltatásokat teljesíti 
 
 



9.) .) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla bemutatásával  (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)   tárgyév december 
15. napjáig nyújthatja be.  A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a 
szolgáltató részére. 
 
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 3128 hrsz.-on felvett fogorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Árpád u. 2.  szám alatt található, szolgáltató részére  bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe 
adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő, közös használatú fogorvosi váró, közös 
használatú előtér, személyzeti és beteg WC-k, és az épülethez tartozó terület. Megrendelő a rendelő és a fogorvosi váró 
bútorzatát, berendezéseit a szolgáltató részére leltár szerint használatra átadja. A szolgáltató köteles az átvett eszközök 
karbantartásáról és a nem garanciális hibák javításáról gondoskodni.   
 
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján 
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő egyedileg nem 
mért közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak 1/3-át megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a 
megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató 
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a végleges 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
12.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt.  
 
13.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 
14.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
15.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
16.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
17.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 
27.) Ökr. 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
18.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
19.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
20.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 



 
21.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
22.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszűntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
23.) A felek jelen előszerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen előszerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 250/2014. (III. 13.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen előszerződés 2014. március 14-én lép hatályba és a végleges szerződés megkötéséig áll fenn. 
 
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen előszerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 
peren kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét és annak az előszerződés aláírásával alávetik magukat. 

 
29.) A felek jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek az előszerződésre vonatkozó rendelkezései, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen előszerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2014. március ……… 
 

Szabó Zsolt, polgármester Dr. Gál József Miklós       
Hatvan Város Önkormányzata DentoGál Kft. ügyvezetője  

megrendelő szolgáltató 
         

Dr. Dehenes Krisztina  
         fogorvos 

 
Határozat száma :  251/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 895/2013. (XII. 12.) számú határozatával elfogadott 2014. évi 
munkatervét módosítja oly módon, hogy a 2014. március 27-ére tervezett ülés elmarad, a tervezett napirendi 
pontok tárgyalására a 2014. április 24-i ülésen kerül sor. 
A képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 2014. évi munkatervét.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 18. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 251/2014. (III. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  252/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Elszámoló Bizottság által készített és a Hatvan és 

Térsége Beruházó Víziközmű Társulat taggyűlése által elfogadott KEOP támogatással megvalósult 
szennyvízberuházás III. ütemről szóló elszámolást elfogadja, valamint ez alapján a Hatvan Város 
Önkormányzatát megillető bevétel összegével, 211.698 eFt-tal az átvett pénzeszközök előirányzatát 
megemeli, melyből fejlesztési céltartalékot képez, amelyet a Társulattól átvett hitel visszafizetésére lehet 
fordítani. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban szereplő a Kereskedelmi 
és Hitelbank Zrt.-től felvett 241.509 e Ft hitelállomány lejáratkor a befolyt érdekeltségi egységek befizetéséből 
kerül törlesztésre. 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan és 
Térsége Beruházó Víziközmű Társulattal kötendő - jelen határozat mellékletét képező - pénzügyi 
megállapodás aláírására.” 

 



H a t á r i d ő  : 2014. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 252/2014. (III. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  253/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvan és 
Térsége Beruházó Víziközmű Társulat között létrejövő Engedményezési és beszámítási szerződést és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 253/2014. (III. 13.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  254/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zsigmond király, a városi cím adományozója” című szobor 
elkészítésével Bobály Attila szobrászt (székhely: 3100 Salgótarján, Köves út 1.) bízza meg bruttó 3.000.000,- Ft 
vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 18. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  255/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani A Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. századi intézete által, az Első Világháborús 
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett nyílt pályázatra, amelynek a célja az első világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása. A megvalósítás becsült értéke 
800.000,- Ft, melynek 5 %-át önerőként szükséges biztosítani. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
A pályázathoz szükséges önerő Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 20. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  256/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az I. világháborús hősök emlékét őrző szobor restaurálására 
hirdetett nyílt pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Philipp Frigyes főépítész; 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 14. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  257/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A 
közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola, Orvosi 
rendelők, Strand, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének elhelyezésére szolgáló épület 
és a Kocsis Albert Zeneiskola épületének felújítására vonatkozóan. A fejlesztés becsült értéke bruttó 
502.782.718,- Ft, melyhez 15% önerő szükséges, melyet a képviselő-testület biztosít. Az önerő összege bruttó 
75.417.407,- Ft, mely a fejlesztési céltartalékból átcsoportosításra kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  258/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú pályázat 
keretén belül a Kossuth Lajos Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek 
elkészítésére a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 2013. november 20-án 
megkötött szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napjáról 2014. február 12. 
napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 14. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  259/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú pályázat 
keretén belül a Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a 
Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 2013. november 20-án megkötött 
szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napjáról 2014. február 12. napjára 
módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 14. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  260/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú pályázat 
keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével a 
Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 2013. november 20-án megkötött 
szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napjáról 2014. február 12. napjára 
módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 14. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  261/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Varázskapu Óvoda épületének felújításához 
kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 5.030.453.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Varázskapu Óvoda épületének felújításához 
kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 5.030.453.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  262/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola épületének 
felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 49.266.069.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék terhére biztosított. 
 



2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola épületének 
felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 49.266.069.-Ft becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  263/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 50.361.558.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben 
bruttó 6.043.418.-Ft összeg erejéig a fejlesztési céltartalék terhére, bruttó 57.915.761.-Ft összeg erejéig fejlesztési 
hitel terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 50.361.558.-Ft becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  264/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 db egyedi gyártású kerékpártároló készítésével a 
Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 345.440,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma :  265/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4 db egyedi gyártású hatvani köztéri pad készítésével a 
Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 336.804,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma :  266/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 db egyedi gyártású hatvani köztéri lóca készítésével a 
Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 510.032,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma :  267/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20 db Jászberényi I. típusú szemétgyűjtő beszerzésével a 
Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 581.660,- Ft összegben, mint 
kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma :  268/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 db táblával felszerelt 5 db DOTE típusú iránymutató oszlop 
beszerzésével bruttó 607.695,- Ft összegben, az iránymutató tábla bruttó 14.605,- Ft/db összegben a 
Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  269/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a 
szerinti, 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. március 31. (honlapon történő közzétételre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terve  

 

Ssz. Eljárás tárgya 
Kbt. 18. § 

alkalmazása 
Eljárásrend 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

Eljárás tervezett 
indítása 

1. Tisztítószerek beszerzése  
Nemzeti  

eljárásrend 
3.500.000.-Ft 2014. március 15-ig 

2. 
Irodaszer, nyomtatvány 

és egyéb papíráru 
beszerzése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
3.750.000.-Ft 2014. március 15-ig 

3. Utántöltő anyagok 
beszerzése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
2.000.000.-Ft 2014. március 15-ig 

4. Gáz energia beszerzése   
Közösségi 
eljárásrend 

72.000.000.-Ft 2014. március 15-ig 

5. Bástya utcai parkoló 
építése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
71.792.184.-Ft 2014. március 15-ig 



6. Székely utca felújítása  
Nemzeti 

eljárásrend 
22.268.000.-Ft 2014. március 20-ig 

7. 
Varázskapu Óvoda 

épületének energetikai 
korszerűsítése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
15.517.548.-Ft 2014. március 15-ig 

8. 

Kossuth Lajos Általános 
Iskola épületének 

energetikai 
korszerűsítése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
82.006.073.-Ft 2014. március 15-ig 

9. 

Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal 
épületének energetikai 

korszerűsítése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
76.599.183.-Ft 2014. március 15-ig 

10. 

Hatvan városban 
üveghulladék-hasznosító 

és üvegpalack-gyártó 
üzem létesítéséhez 
szükséges előtervek 

megrendelése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
11.811.023.-Ft 2014. március 31-ig 

11. 

Hatvan városban 
üveghulladék-hasznosító 

és üvegpalack-gyártó 
üzem létesítéséhez 

szükséges 
megvalósíthatósági 

tanulmány és költség-
haszon elemzés 
megrendelése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
11.811.023.-Ft 2014. március 31-ig 

12. 

Hatvan városban 
üveghulladék-hasznosító 

és üvegpalack-gyártó 
üzem létesítéséhez 

szükséges környezeti 
hatásvizsgálati 
dokumentáció 
megrendelése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
11.811.023.-Ft 2014. március 31-ig 

13. 

Hatvan városban biogáz 
üzem létesítéséhez 

szükséges koncepcionális 
előtervek megrendelése 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
11.811.023.-Ft 2014. március 31-ig 

14. 

Hatvan városban biogáz 
üzem létesítéséhez 

szükséges 
megvalósíthatósági 

tanulmány és költség-
haszon elemzés 

megrendelés 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
11.811.023.-Ft 2014. március 31-ig 

15. 

Hatvan városban biogáz 
üzem létesítéséhez 

szükséges környezeti 
hatásvizsgálati 
dokumentáció 

 
Nemzeti  

eljárásrend 
11.811.023.-Ft 2014. március 31-ig 



megrendelése 

16. Villamos energia 
beszerzése 

 
Nemzeti 

eljárásrend 
12.412.500.-Ft 2014. október 15-ig 

 
Határozat száma :  270/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Székely utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 22.268.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között „Utak, járdák” költséghelyen biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Székely utca felújítása" elnevezésű, 22.268.000.-Ft nettó 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Incze Enikő, útügyi ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  271/2014. (III. 13.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 
23.) önkormányzati rendeletben foglalt az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó rendelkezések 
figyelembe vételével hozzájárul ahhoz, hogy a   Speed Rally Team Sportegyesület (székhely: 2612 Kosd, Petőfi u. 
26., képviseli: Fodor Krisztián) 2014. március 23. napján reggel 6.00 órai kezdettel a „II. Laktanya Szlalom Hatvan” 
elnevezésű országos autóverseny megrendezése céljából, bruttó 10.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében  
a hatvani  6310/1, 6310/2,6310/3, 6310/4, 6310/5, 6310/6, 6310/7, 6310/8, 6310/9, 6310/10, 6310/11, 631025, 
6310/26 és 6310/27 helyrajzi számú ingatlanokat használja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a használatra vonatkozó megállapodást aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. március 18. (használati megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2014. március 13-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2014. évi út-híd feladattervről 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Zsolt polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Zsolt polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2014. évi út-híd feladattervről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


