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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 

• 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

 
 

• 16/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati piacok m űködésér ől szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

• 17/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

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

• 18/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módo sításáról 
 
 

• 19/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 
 

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

 
1. Általános rendelkezések  

 
1. § 

A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül 
az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba 
kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 

 
2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása  

 
2.§ 

 
(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának 

 bevételi főösszegét: 5 804 277 eFt-ban állapítja meg 
  ebből finanszírozási műveletek bevétele: 
  - hosszú lejáratú hitelek bevétele      488 355 eFt 
  - pénzforgalom nélküli bevétele   303 671 eFt 
 kiadási főösszegét: 5 127 790  eFt-ban állapítja meg 
 ebből finanszírozási műveletek kiadása: 51 944 eFt 
 

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti. 

(2) A bevétel fő összetevői: 
a) Intézményi működési bevételek 328 858 eFt 
b) Helyi adóbevételek 2 247 167 eFt 
c) Átengedett központi adók 59 489 eFt 
d) Bírságok, pótlékok 13 153 eFt 
e) Állami támogatás 1 324 849 eFt 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 165 005 eFt 
g)Támogatásértékű bevételek: 

ga) működési célú támogatásértékű bevételek 182 624 eFt 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 569 005 eFt 

h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
ha) működésre átvett 250 eFt 
hb) felhalmozásra átvett 5 445 eFt 

i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 97 489 eFt 
j) Hitelek 488 355 eFt 
k) 2012. évi pénzmaradvány 303 671 eFt 
l) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel egyenlege 18 917 eFt 

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek, 

működési, fenntartási kiadásai 3 350 332 eFt 
Ebből: 
aa) Személyi jellegű kifizetés 892 691 eFt 
ab) Munkaadókat terhelő járulékok  229 516  eFt 
ac) Dologi kiadás  1 476 387  eFt 
ad) Működési célú támogatásértékű 

kiadások 251 224 eFt 
ae) Működésre átadott pénzeszközök 349 104  eFt 
af) Segélyek, kártérítések  149 855  eFt 
ag) Ellátottak juttatásai  1 255  eFt 
ah) Kölcsönök 300  eFt 

b) Felhalmozási, felújítási kiadás 1 725 553  eFt 
ba) Felhalmozási kiadások 

a) Beruházások 961 129  eFt 
b) Felújítások 176 756  eFt 
c) Felhalmozásra átadott 350 198  eFt 
d) Felhalmozásra kölcsönök 200 000 eFt 



bb) Intézményi 
e) Beruházások 11 388 eFt 
f) Kölcsönök 26 000 eFt 
g) Felhalmozásra átadott 82 eFt 

c) Hitel törlesztés 51 944 eFt 
d) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -39 eFt 
 

Az önkormányzat 2013. évi bevételeit költségvetési szervenként a 2. melléklet, a működési, fenntartási 
kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat a 4. melléklet tartalmazza.  

(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi létszámadatait az 5. melléklet tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat és intézményei módosított pénzmaradványát 644 844 eFt-ban hagyja jóvá. A 

pénzmaradvány intézményenkénti felosztását a 6. és 6/a. melléklet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a 7. melléklet alapján 20 871 137 eFt főösszeggel hagyja 

jóvá. 
(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 8. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége  8 854 eFt.  
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 9. és 9/a melléklet szemlélteti. 
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. és 10/a. melléklet tartalmazza. 
(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, 

évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. 
(11) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjait a 12. melléklet tartalmazza. 
(12) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási 

bontásban a 13. melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 

Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja: 
a) egyszerűsített mérleget  20 871 137 eFt főösszeggel a 14. melléklet szerint; 
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 5 127 790 eFt kiadással és 5 804 277 eFt bevételi főösszeggel a 15. 

melléklet szerint; 
c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 644 844 eFt módosított pénzmaradvánnyal a 16. melléklet szerint. 

 
3. Záró rendelkezések  

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. április 27-én lép hatályba. 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell. 

 
Hatvan, 2014. április 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 

 jegyző polgármester 
 

(A 15/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
16/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati piacok m űködésér ől szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 14. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Jelen rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 3046/1 hrsz.-ú, Hunyadi téren 
található piacra (a továbbiakban: Hunyadi téri piac), a hatvani 3005/8 hrsz.-ú Kossuth Lajos utcában található 
piacra (a továbbiakban Kossuth Lajos utcai piac) és a hatvani 4250/1 hrsz.-ú, 9271/2 hrsz.-ú, 9272 hrsz.-ú, 9273 
hrsz.-ú, 10312 hrsz.-ú, 10313 hrsz.-ú, 10314 hrsz.-ú és 4359 hrsz.-ú ingatlanokon lévő Csányi úti piacra (a 
továbbiakban: Csányi úti piac) terjed ki (a továbbiakban együttesen: piacok).” 

 
2. § A R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A Kossuth Lajos utcai piac fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a közszolgáltató.” 
 



3. § A R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A közszolgáltató köteles a piacokon kereskedelmi tevékenységet végzőkről (helyhasználókról), bérlőkről 

naprakész, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő 
nyilvántartást vezetni, és azt a piacok területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára 
bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartás tartalmát a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet határozza meg.” 

 
4. § A R. a következő III/A. Fejezettel egészül ki: 

 
„III/A. Fejezet   

A Kossuth Lajos utcai piac rendjére vonatkozó különös szabályok 
 

10/A. § (1) A Kossuth Lajos utcai piac – jellegét tekintve – heti piac. Péntekenként és szombatonként 
meghívásos jelleggel vegyes árucikk piacként és alkalmanként használt cikk piacként üzemel.   

(2) A Kossuth Lajos utcai piac – pénteken és szombaton – 6.00 órától 12.00 óráig tart nyitva, illetve 
közszolgáltatói döntés alapján, egyéb napokon is nyitva tarthat 6.00 órától 12.00 óráig.   

(3) A Kossuth Lajos utcai piac nyitva tartási idejéről, annak változásáról a közszolgáltató a lakosságot, a 
helyhasználókat és a bérlőket a helyben szokásos módon tájékoztatja.” 

 
10/B. § (1) A szakosított árusítóhelyek elfoglalása, az áruszállítás a piac nyitvatartási ideje előtt egy órával 

kezdhető meg. Az árusító helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Az asztalokat a szerződéssel 
rendelkező helyhasználónak legkésőbb a nyitást követő egy órán belül lehet elfoglalni. 

(2) Amennyiben az árusító bérleti szerződéssel rendelkezik, és az árusító asztalt a számára kijelölt blokkban a 
nyitást követő egy órán belül nem foglalja el, azt napi helyhasználatra igénybe lehet venni. 

(3) A helyhasználók a számukra a szakosított blokkban kijelölt terület használatára a Kossuth Lajos utcai piac 
nyitásától a zárásáig tartó időtartamban jogosultak. 

(4) A helyhasználók a zárást követő egy órán belül kötelesek az igénybe vett helyet kiüríteni, az árukat és 
felszereléseiket elszállítani. 

 
10/C. § Az árusítók az áru eredetéről, minőségéről, növényvédelmi várakozási időről, mennyiségéről a 

közszolgáltatónak és más ellenőrzésre jogosultnak kötelesek a kért felvilágosítást megadni, továbbá ezek 
bizonyítására szolgáló iratokat a helyszínen azonnal bemutatni.” 

 
5. § A R. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
6. § Ez a rendelet a Kossuth Lajos utcai piac üzemeltetési engedélyének jogerőre emelkedését követő napon 

lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
      
Hatvan, 2014. április 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 16/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
A) A Hunyadi téri piac eladási blokkjai  

 
I. zöldség – gyümölcs – elkülönítve gomba 
II. virág: vágott, cserepes – palánta: virág, zöldség 
III. húsáru 
IV. tej, tejtermékek 
V. egyéb (méz, tojás, savanyúság stb.) – édesség 
 

B) A Kossuth Lajos utcai piac eladási blokkjai  
 
I. vegyes iparcikk 
II. zöldség-gyümölcs 
III. virág: vágott, cserepes, palánta; faiskolai termékek: cserjék, örökzöldek 
IV. egyéb (méz, édesség stb.) 
V. használt cikk 
 

C) A Csányi úti piac eladási blokkjai  
 
I. vegyes iparcikk 
II. zöldség-gyümölcs 



III. virág: vágott, cserepes, palánta; faiskolai termékek: cserjék, örökzöldek 
IV. egyéb (méz, édesség stb.) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
17/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete  

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

 
 

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

1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„7. § (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni hatósági engedély és használati díj megfizetése 
ellenében a 4. és 4/C. mellékletben meghatározott használati esetekre lehet. 

(2) A használó köteles a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal részéről kijelölt helyet elfogadni, a rendezvény 
teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni és azt csak akkor hagyhatja el, ha erre a rendezvény szervezője 
engedélyt ad.” 

 
2. § A R.16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Azon műemléki védettségű területeken, melyek közterületnek minősülnek vagy középület elhelyezésére 

szolgálnak (13., 14., és 15. mellékletek), műemlékvédelmi okból választási plakát kihelyezése tilos.”  
 
3. § (1) A R. az 1. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 
(2) A R. a 2. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki. 
(3) A R. a 3. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki. 
       
4. § Ez a rendelet 2014. április 26-án lép hatályba és 2014. április 27-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. április 24. 

 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 



1. melléket a 17/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 
„13. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 



 
2. melléket a 17/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 

„14. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
 



 
 3. melléklet a 17/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 

                                                 „15. melléklet a 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

MŰEMLÉKI KÖRNYEZETTEL ÉRINTETT INGATLANOK LISTÁJA 

ingatlan helyrajzi 
száma Cím, leírás 

0449 
Nagygombos, Lőrinci út a korábbi laktanya északi kapuja és a teaüzem parkoló közötti 
részen 

0452 Nagygombos, Pécsi Sándor utca Lőrinci út felőli 20m-es szakasza 

0453/11 Nagygombos, Gesztenye fasor és Lőrinci út saroktelek – Lőrinci út 14. 

0453/19 Nagygombos, Lőrinci út – a telek közút felőli 20m-es sávja 

0453/20 Nagygombos, közterület a Lőrinci út felőli 20m-es szakasza 

0453/3 Nagygombos, Lőrinci út 16. 

0461/1 Nagygombosi Borházhoz felvezető út 

0464/40 Nagygombosi Borház 

0464/62 Nagygombosi Borház mögötti telek 

0464/66 Nagygombosi Borház melletti út Borház felőli része 

0464/69 Nagygombosi Borház felvezető út melletti bal oldali telek 

0464/70 Nagygombosi Borház melletti utak a Borház közelében 

0464/71 Nagygombosi Borház felvezető út melletti jobb oldali telek 

0529/10 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/11 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/12 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/13 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/14 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/15 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/2 Nagygombos Grassalkovich-major északi oldalán található telek – anyagbánya 

0529/29 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti útszakasz nyugati része 

0529/30 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/7 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/8 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0529/9 Nagygombos Grassalkovich-major mögötti telek 

0530 Nagygombos Grassalkovich-major északi oldalán található útszakasz 

0531/2 Nagygombos Grassalkovich-major 

0531/4 Nagygombos Grassalkovich-major északi oldalán található beépítetlen telek 
2443 Vasútállomás déli része 
2622 Gárdonyi Géza út végén MÁV épület és telke 
2627/1 Vasútállomás északi része 
2630/1 Vasútállomás melletti járda 

2630/2 buszpályaudvar személygk. Parkoló 
2630/3 buszpályaudvar útcsatlakozás 
2630/4 autóbusz pályaudvar 
2630/5 autóbusz pályaudvartól keletre található parkosított rész, kör térburkolattal 
2631/2 autóbusz pályaudvartól nyugatra található parkosított terület 
2632/3 járda a vasúti felüljáró buszpályaudvar felőli részén 
2684/11 Kastélykert utcai garázssor 
2684/12 Kastélykert utcai garázssor 
2684/13 Kastélykert utcai garázssor 
2684/17 Kastélykert utcai garázssor 
2684/19 Kastélykert utcai garázssor 
2684/21 Kastélykert utcai garázssor 
2684/22 közpark a Zagyva folyó és Kastélykert utcai lakótelep között  
2684/9 Kastélykert utcai garázssor 
2685/2 Bástya utcai parkoló melletti közterület 



2685/3 Bástya utcai parkoló 
2685/4 Bástya utcai parkoló melletti közterület 
2685/7 Zagyva melletti park 
2685/8 Zagyva melletti park 
2690 Bástya utca 10. /orvosi rendelő/ 
2694/1-2694/12 Grassalkovich utcai emeletes ház belső garázssor 
2694/14-18 Grassalkovich utcai emeletes ház belső garázssor 
2694/21 Grassalkovich utcai emeletes ház telke 
2694/22-2694/29 Grassalkovich utcai emeletes ház belső garázssor 
2695 Grassalkovich út Posta ingatlan 
2702/2 Thurzó utca közterület 
2703/2 Kórház Bástya utcai bejáró melletti zöldfelület 
2704 Thurzó utca 4. 
2705 Thurzó utca 6. 
2706 Thurzó utca 8. 
2707 Thurzó utca 10. 
2708 Thurzó utca 12. 
2710 Thurzó utca 14. 
2711 Thurzó utca 16. 
2713/1 Kórház északi kerítése melletti közműtelek 
2713/4 Kórház épületcsoport 
2713/5 Kórház épületcsoport 
2713/6 Kórház épületcsoport 
2714 Balassi Bálint út 2. (Földhivatal) 
2715 Balassi Bálint út 4. 
2716 Balassi Bálint út 6-8. 
2718 Balassi Bálint út 10. 
2719 Balassi Bálint út 12. (Munkaügyi Központ) 
2720 Balassi Bálint út 14. (Hatvani Járási Hivatal) 
2722 Kórház keleti bejáró út 
2723/2 Ifjúság útja – üzlet és lakás úszótelke 
2723/3 Ifjúság út közterület 

2723/4 kórház bejáró melletti kisüzlet 
2724-2728 Ifjúság úti garázssor a közterületen (5db) 
2735 Ifjúság útja 14-18 
2736 Ifjúság útja 8-12 
2738/1 Kastélykert utca 12-16. 
2738/10 Kastélykert lakótelep közterülete 
2738/2 Kastélykert utca 10. 
2738/3 Kastélykert utca 4-8. 
2738/4 Kastélykert utca 2. 
2738/5 Kastélykert utca 1. 
2738/6 Kastélykert utca 3. 
2738/7 Kastélykert utca 5. 
2738/8 Kastélykert utca7-11. 
2738/9 Ifjúság útja 20. 
2739 Ifjúság útja 2-6. 
2744 Ifjúság útja 5-7. 
2745 Ifjúság útja 1-3. 
2806/2 Balassi Bálint út – üzlet a kastélykerítés mellett  
2806/3 Balassi Bálint út – üzlet a kastélykerítés mellett  
2806/4 Balassi út – Kastély melletti járda a Járási Hivatalig 
2806/5 Balassi Bálint út közterület – a központ felől a Vár utcáig 

2806/6 Balassi Bálint út Kossuth Lajos Ált Isk. melletti járda 
2806/7 Balassi Bálint út 3. előtti járdaszakasz 
2980 Balassi Bálint út 3. 



2981/1 Iskola utca 14. szám melletti parkolók 
2981/2 Iskola utca 14. /állatorvosi rendelő/ 
2990 Iskola utca közterület 
2991 Iskola utca – Balassi Bálint út közterület (háromszög a Balassi Bálint út 1 mellett) 
2992 Balassi Bálint út 1. 
2993 Kossuth tér 1. - Kossuth Lajos Általános Iskola 
2994/1 Kastély előtti járda 
2994/2 Kastély előtti közút 
2994/3 Kossuth tér / hivatal – könyvtár – parókia által határolt térrész / 
2995 Kossuth tér 2. 
2996 Iskola utca 2. 
2997 Iskola utca 3. 
2999 Hunyadi tér 20. 

3011/1 Kossuth tér 4.MKB Bank  

3011/2 Erzsébet tér 

3012/1 Könyvtár 

3012/2 Könyvtár és Városháza közötti terület  

3012/3 Könyvtár és MKB Bank közötti terület 

3013 Parókia 

3014/2 Grassalkovich út közterület 

3014/4 Grassalkovich út melletti járdarész a 2. szám előtt 

3015 Erzsébet tér 

5085 Mártírok útja 1 

5188 Bíróság előtti járda 

5189 Bíróság 

5190 Szalkai utca területe 

5191/1 Kossuth tér 8-as emeletes 

5224 Szent Mihály utca 1 

5225 Rk. templom 

5226 Régi buszmegálló 

5227/1 Kossuth tér déli térrész 

5227/2 Templom melletti szobor 

5229 Hatvanas utca területe 

5230 Hatvanas utca 1 

5231/1 Kossuth tér 10. - üzlet 

5231/2 Sörház 

5232 Kossuth tér 10 

5233 Kossuth tér 11 

5235/16 Hatvany Irén u. ltp gk. Tárolósor 
5269 Hatvany Irén utca 10. 
5276/2 Kossuth tér 12. 
5277 Kossuth tér 13. VÍZMŰ 
5278 Kossuth tér 14. 
5279 Kossuth tér 15. 
5284 Kossuth tér 16. 
5285 Kossuth tér 17. 
5286 Kossuth tér 18. 
5287 Kossuth tér 22. 
5288 Madách utca 2. 
5311 Madách Imre utca út 
5312 Kossuth tér 23. 
5327/2 Mikszáth Kálmán tér út és épületek között Kossuth tértől 



5329/2 3-as főút melletti járda a körforgalomtól a Zagyva-hídig 
5330/1 Radnóti tér közpark a lebontott kisbolt telke rendezés alatt 
5330/2 Radnóti tér közpark a konzervgyár előtt 
5331/1 Radnóti tér üzlet 
5331/14 Radnóti tér üzlet, az 5331/1 toldaléka 
5331/18 Radnóti téri lakótelep belső parkja 
5331/19 Radnóti téri lakótelep belső útja 
5331/20 Radnóti téri lakótelep 
5331/21 Radnóti tér  
5331/22 Radnóti tér  
5331/23 Radnóti tér  
5331/24 Radnóti tér  
5331/25 Radnóti tér  
5331/26 Radnóti tér  
5331/27 Radnóti tér  
5331/28 Radnóti tér  
5331/29 Radnóti tér  
5331/30 Radnóti tér  
5331/6 Kristály-kastély 
5334/2 Boldogi út 
5334/3 körforgalom Radnóti tér felőli széle 
5334/4 Boldogi út melletti járda a Kristály-kastély oldalán 

5501 Nagygombos Pécsi Sándor utca Lőrinci út felőli 20m-es része 

5503/5 Nagygombos Lőrinci út  

6303/1 Nagygombos Lőrinci út 14. 

6303/2 Nagygombos Lőrinci út 12. 

6304 Nagygombos Lőrinci út 10. előtti üzemanyagtöltő sziget 

6305 Nagygombos Lőrinci út 10. 

6307/1 Nagygombos Lőrinci út 6. 

6307/2 Nagygombos Lőrinci út 8. 

6310/1 Nagygombos Lőrinci út – régi laktanya majorral határos része  

6310/2 Nagygombos Lőrinci út – régi laktanya majorral határos része  
 

Lehatárolás: 
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet, 
valamint az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve 
műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
18/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

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

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

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„f) óvadék: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározottak szerint,” 
 
2. § (1) A R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(2) A R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(3) A R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(4) A R. 3/A. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(5) A R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 



(6) A R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(7) A R. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
3. § Ez a rendelet 2014. április 26-án lép hatályba, és 2014. április 27-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. április 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 18/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R. 1. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 
2. A R. 2. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

 
3. A R. 3. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

 
4. A R. 3/A. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

 
5. A R. 4. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

 
6. A R. 5. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) Bérlő jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a lakást saját költségén, a bérbeadó által 
jóváhagyott műszaki leírás és tételes költségvetés alapján felújítja.” 

 
7. A R. 5. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4) A lakás lakbérét bérbeadó rendeletében határozza meg, mely alapján a bérleti jogviszony létrejöttekor a 
bérleti díj … … …,- Ft/hó.  
A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó bérleti díj iránti követelésébe a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény alapján beszámítják a bérlő beruházással kapcsolatos megtérítési igényét. A 
felek megállapodnak abban, hogy ezen felújítási munkákat a bérlő köteles jelen szerződés aláírásától  
számított 3 hónapon belül megkezdeni és 1 éven belül befejezni. A bérlő kötelezettséget vállal arra, 
hogy a lakás használatával felmerülő üzemeltetési költséget előre, egy összegben minden naptári 
hónap 15. napjáig a lakás üzemeltetőjének (Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt., 

székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) átutalással megfizeti.” 
 
8. A R. 5. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„8) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 



önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 
1.) rendelete irányadó.” 

 
9. A R. 6. mellékletét képező lakásbérleti szerződés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
19/2014. (IV. 25.) 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 szól 1993. évi 
III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

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

21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Szociálisan rászorult személynek minősül az a személy: 
a) aki a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú, vagy hozzátartozói nyugellátásban 

részesül; 
b) aki orvosi igazolás alapján egészségi állapota, betegsége miatt önmaga, illetve c) eltartottjai részére 

tartósan, vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri meleg étkeztetést nem tudja biztosítani;  
c) aki fogyatékossági, pszichiátriai, szenvedélybetegségét szakorvosi véleménnyel igazolja; 
d) igazolja hajléktalanságát; 
e) jövedelemmel nem rendelkezik;  
f) idősek nappali ellátását veszi igénybe; vagy 
g) idős korúak járadékában részesül 
A szociális rászorultságot a kérelem benyújtása során hitelt érdemlően igazolni kell.” 
 
2. § A R. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A támogató szolgáltatatás keretében nyújtott szállítási szolgálat ingyenes, ha a fogyatékkal élő személy a 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat nappali ellátást nyújtó intézményegységébe történő eljutás, 
illetve otthonába szállítás céljából veszi igénybe, továbbá, ha az intézmény által, Hatvan város közigazgatási 
területén szervezett programjain vesz részt a fogyatékkal élő személy.” 

 
3. § A R. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6)Az idősek klubjába és otthonába történő személyi szállításról kérelemre a szociális szolgáltatató 

térítésmentesen gondoskodik.” 
 
4. § A R. 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép 
 
5. § Ez a rendelet 2014. április 26-án lép hatályba és 2014. április 27-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2014. április 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Szabó Zsolt 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 19/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez. 
„7. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez. 

 
Támogató szolgálat személyi térítési díja  

 
 

A B C D E F G H I 

1 
Jövedelem 
összege 

Jövede-
lemmel 

nem 
rendel-
kező 

28.500 Ft 
alatt 

28.501-
37.050 

37.051-
45.600 

45.601-
54.150 

54.151-
62.700 

62.701-
71.250 

71.251.-
felett 

2 
Személyi 
segítés 
óradíja 

170 240 310 380 450 520 

3 Km díj 

 
Térítésmentes  

60 90 120 

 
2. A szociálisan nem rászorult igénybe vevők az önköltség megfizetésével vehetik igénybe a szolgáltatást: 
2.1. Személyi szállítás számított önköltsége: 220 Ft/km, javasolt önköltsége: 220 Ft/km. 
2.2. Személyi segítés számított óradíja: 1200 Ft/óra, javasolt óradíja: 1200 Ft/óra.” 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  286/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 24-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  
� Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Zsolt polgármester 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról 
2. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
3. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2013. évi működéséről 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő 

megállapodásról 
5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

részére nyújtandó támogatásról 
6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. II. féléves feladat-

végrehajtásáról 
7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
8. Előterjesztés a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-végrehajtásáról 
10. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról 

11. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról és a közhasznú nyilvántartásba történő 
felvételéről 

12. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról 

13. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

14. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 
utáni eredményének felhasználásáról 

15. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról 

16. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. II. féléves feladat-végrehajtásáról 
17. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
18. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról, és a 

közhasznú nyilvántartásba történő felvételéről 
19. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 

jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásáról 
20. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi 

gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
21. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 
2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

22. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi 
zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-23. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 

24. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
25. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
26. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 24-26. napirendi pontig:  dr. Szikszai Márta jegyző 
27. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
28. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
29. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 



30. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

31. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 5. 1/4. szám alatti céges lakással kapcsolatos megállapodás 
megkötéséről 

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

33. Előterjesztés a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének 
homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésekről 

34. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a „DR. VIKTOR” Orvosi Betéti Társaság részére 
35. Előterjesztés az 1. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátására 

vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint 
tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Dento-Gál Kft. részére 

36. Előterjesztés a CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány székhely befogadó 
nyilatkozatának elfogadásáról 

37. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásáról 
38. Előterjesztés a hatvani köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumának módosításáról 
39. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Hatvan Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás módosításáról 
40. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
41. Előterjesztés „Nagyméretű műfüves labdarúgópálya létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

döntésekről 
42. Előterjesztés a „Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram megvalósítása” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
43. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 

összegzésről 
44. Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, 

korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolód közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben meghozandó 
döntésekről 

45. Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben meghozandó döntésről 

46. Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 
pályázathoz kapcsolódó döntésről 

47. Előterjesztés a „Csomagolási üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és 
térségében” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

48. Előterjesztés a „Csomagolási fahulladékból biogázt előállító hasznosító üzem tervezése Hatvan és 
térségében” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

49. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatvan, Nagygombos Majorral kapcsolatos döntésekről 
50. Előterjesztés közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével kapcsolatos 

döntésekről 
51. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (hatvani 5111/6 hrsz.-ú ingatlan) melletti parkoló 

tervezési munkájának megrendeléséről 
52. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámolóról 
53. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék feldolgozásával 

kapcsolatos döntésekről 
54. Előterjesztés pótkocsi vásárlásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 27-54. napirendi pontig:  Szabó Zsolt polgármester 
55. Egyebek 

 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozására  
Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Zsolt polgármester” 

 
Határozat száma :  287/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 86., 87., 88., 89., 130., 132. (II. 28.), 202. (III. 28.), 248. (IV. 
25.), 389. (V. 30.), 406. (VI. 13.), 503. (VI. 27.), 525. (VII. 10.), 580., 581., 582., 585. (VIII. 29.), 629., 635., 682., 
685. (IX. 26.), 715. (X. 14.), 719., 724., 746., 781., 783., 784., 786., 792., 796. (X. 31.), 842., 862., 872. (XI. 28.), 
887., 888., 889., 890., 891., 892., 893., 923., 925., 935., 939. (XII. 12.), 954., 956., 962., 963. (XII. 19.) 2013. évi; 
19., 22., 23., 24. (I. 9.), 33., 42., 43., 44., 45., 48., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 
88., 89., 93., 94., 96. (I. 30.), 98., 99., 101., 100., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 119., 120., 121., 
122., 123., 124. (II. 13.), 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 
148., 150., 152., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166., 167., 168., 223. (II. 27.), 



233., 234., 235., 238., 239., 248., 249., 253. (III. 13.) 2014. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  288/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyös 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság által benyújtott 2013. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.” 

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

 
Határozat száma :  289/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2013. évi Hatvan város közrend-
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 9. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  290/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2013. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 

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

 
Határozat száma :  291/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó 
időszakra együttműködési megállapodást köt – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 
Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), melynek keretében 500.000,- Ft, azaz 
Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 
 A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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: Szabó Zsolt polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről az 

Hatvani Hegy őrség Civil Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.); Heves Megyei Bíróság végzésének 
száma: Pk.60.073/2008/2. adószáma: 18591930-1-10; bankszámlaszáma: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 
62100119-11029771; képviseli: Juhász Ferenc elnök ; továbbiakban: Egyesület) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy egymás munkáját kölcsönösen segítsék. 

 
1) Az Egyesület vállalja, hogy Hatvan város belterületétől északra elterülő zártkertes övezet (természetes határai: 

a Hegyalja út, Peresi utca, M3-as autópályára felvezető elkerülő út, az M3-as autópálya és a Balassi Bálint út) 
mintegy hatszáz darab kiskertje vagyontárgyainak, növényzetének és termesztett haszonnövényeinek 
megóvása érdekében lakossági járőrözést tart napi rendszerességgel. 

 
2) Az Egyesület az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt félévi rendszerességgel tájékoztatja az 1) 

pontban leírt tevékenység megvalósulásáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáját. A 
tájékoztatás írásban történik, amely tartalmazza a tevékenységet bizonyító dokumentumok másolatát (őrzési 
jelentések, jegyzőkönyv, fotók stb.) A szerződés időbeli hatályának lejártával az 1) pontban leírt tevékenységek 
megvalósításáról beszámol Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január hónapban 
megtartott ülésén. 



 
3) Az Egyesület az Önkormányzat által nyújtott, 6) pontban meghatározott összeg felhasználásáról a Hatvani 

Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája felé a tárgyévet követő január hó 31. napjáig elszámol. A 
beszámolóhoz csatolja a Hegyőrség tevékenységének ellátásához kapcsolódó kiadások számlamásolatait, 
összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról és a tevékenységet igazoló dokumentumokat (őrzési 
jelentés, tabellák, fotók, esetlegesen meghívók, plakátok, jegyzőkönyv). 

 
4  Amennyiben az 1) pontban leírt tevékenységéhez kapcsolódóan a kapott támogatást a 3) pontban 

meghatározott beszámoló elkészítéséig felhasználni nem tudta, köteles azt az Önkormányzat számára 
visszautalni a 3) pontban meghatározott beszámoló beadási határidejét követő 5 munkanapon belül, amelynek 
elmulasztása esetén felhatalmazza az Önkormányzatot bankszámlája terhére a fel nem használt támogatási 
összeg azonnali beszedési megbízás útján való beszedésre. 

 
5) Az Önkormányzat az 1) pontban leírt tevékenység ellátásához a Hegyőrség részére 2014. évi 

költségvetéséből 500.000,- Ft – Ötszázezer forint – pénzbeli támogatást nyújt. 
 
6)  A felek jelen megállapodást határozott időre kötik, amely időtartama 2014. május 1.   napjától 2014. 

december 31. napjáig terjed. 
 
7)  A megállapodás közös megegyezéssel – a megállapodás céljának sérelme nélkül – írásban módosítható. A 

szerződés közös megegyezéssel megszüntethető, továbbá 3 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett 
indoklás nélkül felmondható.  

 
8)  Azonnali hatályú felmondásra súlyos kötelezettségszegés esetén bármely fél jogosult. Súlyos 

kötelezettségszegésnek az minősül, 
 - ha a Hegyőrség az 1.) pontban vállalt feladatát nem látja el (ez a féléves tájékoztató alkalmával kerülhet 
megállapításra, amennyiben a járőrözések száma a vállalt rendszerességhez képest 85 százalék alá 
csökken),  
- a támogatás összegét nem a megállapodás 1.) pontjában megjelölt célra fordítja, 
- az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, 
- az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy a Gazdálkodási 
Iroda munkatársai a csatolt dokumentumokat nem fogadják el, 
- továbbá ha az Önkormányzat az 5) pontban leírt összeget 2014. május 31-ig nem utalja át. 

 
9)  Jelen megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, esetlegesen felmerülő 

problémákat, továbbá a jogvitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek 
sikertelensége esetén kikötik a Hatvani Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függően az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
10) Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Egyesület nyilvántartásba vételét elrendelő 

végzés másolata és az elnök aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája. 
 
Hatvan, 2014. április 30. 
________________________________                       ________________________________ 
   Az Önkormányzat képviseletében     Az Egyesület képviseletében 
         Szabó Zsolt         Juhász Ferenc 
        polgármester               elnök 

 
Határozat száma :  292/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás működőképességének fenntartása 
érdekében pályázati támogatás előlegeként 30 millió forint összeget biztosít akként, hogy a társaság által 
megadott bankszámlára 2014. április  28. napjáig 10.000.000,-Ft-ot, 2014. május 28. napjáig 10.000.000,-Ft-ot, 
míg 2014. június 26. napjáig 10.000.000,-Ft-ot utal át. 
Az előleg nyújtására a pénzügyi forrás Hatvan város költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a folyószámla-hitelkeret terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 24. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  293/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 



Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma :  294/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
2013. évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  295/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. ) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. december 31. napjára elkészített éves 
beszámolójának (mérleg) eszköz-forrás oldalának 638 458 eFt-ban meghatározott egyező végösszegét tudomásul 
veszi. A 2013. december 31. napjára készített beszámoló mérleg szerinti eredményét 289 eFt összegben 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  296/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. évre szóló 
közhasznú éves beszámolóját és közhasznú mellékeltét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  297/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
(cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött közterület-karbantartási 
közszolgáltatási szerződést 2014. április 24. napjával a jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt módosító okirat szerint közös megegyezéssel módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szerződést 
módosító okiratot aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
(A 297/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  298/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
 



Határozat száma :  299/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. 
évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  300/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (3) bekezdése értelmében 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. 
évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  301/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a társaság -4084 e Ft mérleg szerinti 
eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2013. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  302/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. 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 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 
9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a társaságnak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően 
módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit. 

 
2. 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 kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően a társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és felhatalmazza a társaság 
ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri 
Törvényszék előtt. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb 
okiratok aláírására.” 

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

 
(A 302/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 
 



Határozat száma :  303/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Nagy Ferenc ügyvezetőt bruttó 2.000.000,-Ft, azaz 
Kettőmillió jutalomban részesíti a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása 
– a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása című projekt megvalósítása 
érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  304/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 
és kiegészítő mellékletét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  305/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 0 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a 
társaság 0 eFt mérleg szerinti eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2013. évi adózás utáni eredmény 
felhasználása tárgyában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  306/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2013. évre szóló éves beszámolóját 
és kiegészítő mellékletét 29.965 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  307/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 39 eFt 
mérleg szerinti eredményét elfogadja és a mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  308/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 
és kiegészítő mellékletét 4 982 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 



Határozat száma :  309/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -552 eFt mérleg szerinti 
eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a társaság -552 eFt mérleg szerinti eredménye alapján döntést nem 
kell hoznia a 2013. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  310/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. második féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma :  311/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évre szóló egyszerűsített 
éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  312/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma:10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
29. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évre szóló közhasznúsági mellékletét 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  313/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 1.766 eFt 
mérleg szerinti eredményét elfogadja és a mérleg szerinti eredményt az eredmény tartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  314/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 

10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére 
való tekintettel elhatározza a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban 
történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 

10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa kéri az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő 
felvételét, és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt 
terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 

 



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

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

 
(A 314/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  315/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát 
képviselje. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
4. §-a értelmében a táraság 2013. évre szóló éves beszámolójának elfogadása tárgyában. 

 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a Szövetkezet 224 eFt mérleg szerinti 
eredménye elfogadásának a tárgyában azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a Szövetkezet közgyűlése a 
tartalékba helyezze.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 24. 
F e l e l ő s  : Szinyei András alpolgármester 

 
Határozat száma :  316/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 316/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  317/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 2.a. és 3.a 
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát, 
annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét            238.332 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     238.320 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a 2.a. és 3.a, mellékletben találhatóak. 
 
Egyenleg: 12 e Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  318/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 2.b és 3.b. 
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket 
részletezik: 

 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét                     278.586 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 278.369 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Egyenleg: 556 e Ft. 
 
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában a 4.a 
és 4.b. mellékletben találhatóak. 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát az 5. melléklet alapján elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi zárszámadási javaslatát 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  319/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás pénzmaradványa: 12 e Ft, mely az alábbiakban kerül 
felhasználásra:  
 dologi kiadás: 12 e Ft 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa: 556 e Ft, mely az alábbiakban kerül 
felhasználásra: személyi jellegű:    94 e Ft 
  munkaadót terhelő:  211 e Ft 

dologi kiadás:  251 e Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát a pénzmaradvány felhasználására vonatkozóan elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  320/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
vagyonmérlegét 820 e Ft főösszeggel elfogadja. 
 
A Társulás vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás társulási tanács tagját, hogy a társulási tanács ülésén a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás vagyonmérlegét elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 317-320/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozatok mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 



Határozat száma :  321/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező, 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadási 
javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét   6.589 eFt-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 5.939 eFt-ban állapítja meg. 
Egyenleg: 650 eFt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : a társulás elnöke 

 
Határozat száma :  322/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyet 
az alábbi tételeket részletezik: 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás pénzmaradványa: 650 eFt, 
mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

• helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellgű kiadások: 100 eFt 
• vásárolt termékek, és szolgáltatások: 550 eFt.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : a társulás elnöke 

 
Határozat száma :  323/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 6393 eFt főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : a társulás elnöke 

 
(A 321-323/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozatok mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  324/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2013. évi belső ellenőrzések 
végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
(A 324/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  325/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat 2013. évi helyi adózási tevékenységéről 
szóló beszámolót – jelen határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 24. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(A 325/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  326/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 



Határozat száma :  327/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  328/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  329/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. május 1. napjától 131 fő köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 2 fő önkormányzati főtanácsadói 
álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 200 fő álláshellyel hagyja jóvá. 
Az 5 fő műszaki ügyintéző munkabérének és járulékainak fedezete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. 
évi költségvetésében rendelkezésre áll. A 2 fő rehabilitált munkavállaló munkabére és annak járulékai TÁMOP 
1.1.1-12/1-2012-001 pályázat keretében, az 1 fő pénzügyi ügyintéző a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és a 
községi önkormányzatok befizetéseiből kerül finanszírozásra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. május 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  330/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Pázsit u. 5. 1/4. szám alatti lakást az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 10/E. és 10/F. §-ai alapján 6 év 2 hónap határozott időre bérbe adja a Forma Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Széchenyi u. 22.) részére. 
Az önkormányzat tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a lakást bruttó 2.961.370,- Ft összegért fel 
kívánja újítani.  Az önkormányzat kifejezetten akként rendelkezik, hogy a bérlő beruházása tulajdonjogot nem 
keletkeztethet. 
Az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a lakást munkavállalója részére albérletbe 
adhatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglaltak alapján a mellékelt 
együttműködési megállapodást kösse meg a bérlővel.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (a FORMA Kft. ügyvezetője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére és felújítására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
FORMA Kft.  
székhely: 3000 Hatvan, Széchenyi u. 22. 
cégj.sz.: 10-09-023319 
adószáma:11179302-2-10 
képviseli: Hegedűs Ferencné ügyvezető 
a továbbiakban: FORMA Kft. 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma:15729394-2-10 



képviseli: Szabó Zsolt polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) 
között, alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 

 
Megállapodó felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezi a Hatvani Körzeti Földhivatal ingatlan-
nyilvántartásában felvett hatvani 3978/4/A/32 hrsz.-ú, 49 m2 nagyságú, lakás megjelölésű ingatlan, mely természetben 
3000 Hatvan, Pázsit u. 5. 1/4. szám alatt található. 
 
Az ingatlant az önkormányzat bérleti jogviszony keretében hasznosította. A korábbi bérlő az ingatlant olyan állapotban 
szolgáltatta vissza az önkormányzat birtokába, hogy az ingatlan  felújításra szorul.  
Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 
szóló 19/2011. ( IV.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet)  10/E-10/G. §-a szabályozza a céges 
lakások bérletére vonatkozó szabályokat.  
A fenti előzmények alapján felek egymással a következő megállapodást kötik:  
 
1.) A hatvani 3978/4/A/32 hrsz.-ú, 49 m2 nagyságú  lakás vonatkozásában, mely természetben 3000 Hatvan, Pázsit u. 5. 
1/4. szám alatt található a Szociális és Lakásügyi Bizottság céges lakásként történő lakáskiutalásról döntött a FORMA 
Kft. részére, melynek bérleti időtartama hat év kettő hónap.  Az önkormányzat vállalja, hogy a lakást jelen 
megállapodás hatálya alatt nem idegeníti el, nem terhelteti meg. Az önkormányzat szavatolja, hogy kívülálló harmadik 
személynek nincs olyan joga, amely a FORMA Kft. céget a zavartalan birtoklásban akadályozná ( jogszavatosság). 
 
2.) Az Önkormányzat, mint tulajdonos  kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírásakor a lakás  rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlan.  
 
3.) Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával felhatalmazza a FORMA Kft.-t arra, hogy a jelen megállapodás 
hatálya alatt az előzményi részben részletesen megjelölt lakást további albérletbe adhassa kizárólag a vele 
munkaviszonyban álló munkavállalója részére a munkavállaló letelepítése vagy a munkavállaló megtartása érdekében. 
Az önkormányzat kiköti, hogy a FORMA Kft. ezt meghaladóan a lakást további albérletbe nem adhatja, illetve az általa 
kötött albérleti szerződésben kikötésre kell, hogy kerüljön, hogy az albérlő a lakást további albérletbe nem adhatja.  
 
4.) Az önkormányzat a lakást bútorozatlan állapotban adja a FORMA Kft. birtokába.  
 
5.) A FORMA Kft. jelen megállapodás aláírásával nyilatkozza, hogy a megállapodás aláírását megelőzően a lakást 
megtekintette, annak műszaki állapotával, felszereltségével, illetve hiányosságaival tisztában van, őt az önkormányzat 
az ingatlan állapotáról részletesen tájékoztatta. A FORMA Kft. nyilatkozza, hogy a tájékoztatás ismeretében is bérbe 
kívánja venni az ingatlanokat.  
 
6.a.) A FORMA Kft. jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a lakást saját költségén felújítja, 
azokat rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi, a már benyújtott a vállalkozó által készített költségvetés és az 
abban foglalt műszaki tartalom alapján. A felújítási munkák költségvetése és a megvalósítandó műszaki tartalmat 
magába foglaló műszaki dokumentáció jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi.  
6.b.) Felek megállapodnak abban, hogy a lakás  külső-belső állapotát a  FORMA Kft. részére történő birtokba adáskor 
megfelelően (digitális képrögzítő készülékkel) rögzíteni kell.  
A felek által elfogadott műszaki tartalomnak megfelelő felújítás megvalósítását a kivitelező készre jelentését követően 
ismételten megfelelő módon rögzíteni kell.  
6.c.) E dokumentumok alapján felek rögzítik és megállapodnak abban, hogy a FORMA Kft. nettó 2.331.788,- Ft+ÁFA 
összeget, azaz nettó -Kettőmillió-háromszázharmincegyezer-hétszáznyolcvannyolc forintot plusz ÁFA összeget,  bruttó 
2.961.370,- Ft-ot jogosult az ingatlanra költeni.  
 
7.) A FORMA Kft. tudomásul veszi, hogy a lakást saját maga újítja fel. 
 
8.) A felújítási munka költsége bruttó 2.961.370,- Ft. A lakásrendelet szerint a  céges lakásokért fizetendő legalább 
1030,- Ft/m2 bérleti díj alapján a Pázsit u. 5. 1/4. szám alatti 49 m2 alapterületű lakás havi bérleti díja  50.470,- Ft. Felek 
megállapodnak abban, hogy a FORMA Kft. havi 10.000,- Ft bérleti díjat fizet, így a felújítási költségből havi 40.470,- 
számítható be. 
A tényleges beruházási költségeknek FORMA Kft. számára való megtérüléséhez az szükséges, hogy a jelen 
megállapodás – a birtokba adás napjától - legalább 6 év 2 hónapig hatályban maradjon.  
Ezért a felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés az előbbi 6 év 2 hónapos  időtartam előtt bármilyen 
okból megszűnne, teljesíthetetlenné válna a tényleges beruházási költségeknek az előbbi időszakból a megállapodás 



megszűnéskor, teljesíthetetlenné váláskor még hátralevő időre eső arányos részét Önkormányzat a jelen megállapodás 
megszűnését, teljesíthetetlenné válását követő 90  napon belül köteles egy összegben megfizetni FORMA Kft. részére 
az általa megjelölt bankszámlára történő átutalással. 
 
9.) A felek megállapodnak abban, hogy a bérlő a felújítási munkákat köteles jelen megállapodás aláírást követő 3 
hónapon belül  megkezdeni, és legkésőbb 2015. április 30. napjáig befejezni.  
 
10.) A FORMA Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a lakás üzemeltetésével kapcsolatos költséget előre, egy összegben 
minden naptári hónap 15. napjáig beérkezőleg a lakás üzemeltetőjének a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-nek számla ellenében megfizeti. Az üzemeltetési költségekről kiállított számlát az üzemeltető a tárgyhó 
első napjáig köteles a FORMA Kft. részére megküldeni. Fizetési késedelem esetén a törvényes mértékű késedelmi 
kamat számítható fel. 
 
11.) A FORMA Kft.  a lakás felújítása után a lakást köteles rendeltetésének megfelelően használni. A FORMA Kft. 
felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes, szerződésellenes és jogszabályellenes használat következménye, 
ide értve esetlegesen az albérlő által is okozott kárt.  
 
12.) Felek megállapodnak abban, hogy  lakások felújítása és a bérlő részére történő birtokba adása után a karbantartásra 
és a felújításra a Lakásrendelet irányadó. 
  
13.) Jelen együttműködési megállapodás hat év kettő hónap határozott időre szól, így az megszüntethető: 
a.) közös megegyezéssel írásban, bármikor,  
b.) azonnali hatályú felmondással, írásban,  
    ba.) amennyiben a másik fél jelen megállapodás rendelkezéseit, a Lakásrendeletet vagy a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) rendelkezéseit súlyosan megsérti és a másik fél írásbeli felszólítása ellenére, annak 
kézhezvételét követő 30 napon belül nem hagy fel a szerződésszegő magatartással, illetőleg annak következményeit 
nem küszöböli ki, 

  bb.) a másik fél ellen felszámolási, vagyonrendezési eljárást, végelszámolási, vagy csődeljárást illetve az 
önkormányzat vonatkozásában adósságrendezési eljárást kezdeményeztek, vagy egész vagyonára, vagy vagyonának 
jelentős részére végrehajtási eljárás indult, vagy a másik fél a jelen megállapodás alapjául szolgáló tevékenységével 
felhagy, azt más személyre vagy szervezetre átruházza, az Önkormányzat az ingatlant elidegeníti, vagy 
működtetését, hasznosítását másnak átengedi, működési célját megváltoztatja, 

 
     bc.) a fél gazdasági helyzetében olyan lényeges változás következett be, amely miatt a 
     szerződéses jogviszony fenntartása ésszerűen nem várható el tőle. 
 
14.) A jelen megállapodás és mellékletei képezik a Felek teljes megállapodását. A megállapodás megkötését megelőző 
nyilatkozatok, tárgyalások a jelen szerződésbe beépítésre kerültek, azok önállóan nem bírnak jogi hatállyal. A Felek 
rögzítik, hogy a jelen megállapodás  feltételeit egészében és részleteiben is megtárgyalták. 
 
15.) A jelen megállapodás – beleértve ezen írásbeliségi kikötést is – módosításai csak írásbeli formában érvényesek. 
 
16.) Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá 
válna, ez a tény nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, vagy végrehajthatóságát. A felek ilyenkor kötelesek az 
érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan új, érvényes illetve végrehajtható rendelkezéssel 
helyettesíteni, amely az érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez gazdasági és jogi célját és hatásait tekintve 
a lehető legközelebb áll. 

 
17.) A Felek a jelen szerződés alapján egymáshoz intézendő nyilatkozataikat írásban (ajánlott tértivevényes vagy 
futárpostai küldeményként eljuttatott levélben, telefaxon, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus levélben) kötelesek elküldeni. A küldemények kézbesítésére a Posta törvény szabályai megfelelően 
irányadók.  
 
18.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a 
lakástörvény rendelkezései,  irányadók. 
 
19.) A jelen megállapodással  kapcsolatos minden jogvita – beleértve a megállapodás létrejöttét és érvényességét is – 
esetén a felek egyeztetni kötelesek, a jogvita békés lezárása érdekében. Amennyiben az egyeztetés bármelyik fél általi 
írásbeli kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére a Felek – a 
perértéktől függően – alávetik magukat a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
 



20.) A jelen szerződés, az abból eredő jogok, illetőleg kötelezettségek átruházásához a másik fél előzetes írásbeli 
jóváhagyása szükséges, amely csak indokolt esetben tagadható meg. 
 
21.) A Felek kötelesek a jelen megállapodás teljesítése során illetve azzal összefüggésben tudomásukra jutott, egymás 
gazdálkodására, tevékenységére, eljárásaira, termékeire, műszaki és szervezési megoldásaira, pénzügyeire, 
kereskedelmi technikáira és tevékenységére, működésére vonatkozó minden adatot és információt titokban tartani. 
Ezeket a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatják harmadik személy tudomására. E 
kötelezettségek a jelen megállapodás bármilyen okból történő megszűnését követően is, öt éven keresztül terhelik 
feleket. 

 
22.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 330/2014. (IV. 24.) számú határozatával felhatalmazta a 
polgármestert a megállapodás aláírására. Megállapodó felek mindegyikét  ezzel teljes körű polgári jogi felelősség 
terheli a jelen megállapodás teljesítésért, illetőleg a megállapodásban foglaltak megszegéséért.  
 
A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Hatvan, 2014.   
_____________________________________  __________________________________ 

          FORMA Kft.     Hatvan Város Önkormányzata 
 

Határozat száma :  331/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 17/2014. (I. 9.) számú határozatát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  332/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézetnek helyt adó, 3000 Hatvan, Balassi B. út 16. szám (hatvani 2713/5 hrsz.) alatti ingatlanon található 
kórház rendeltetésű épület homlokzatfelújítás beruházásának megvalósításához 550.000.000,- Ft támogatást 
biztosít.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet fenntartójával a támogatás nyújtása érdekében a tárgyalásokat megkezdje és a támogatás 
nyújtásáról szóló megállapodás tervezetét a képviselő-testület elé terjessze. 
A támogatás pénzügyi forrását Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (tárgyalások megkezdésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városgazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  333/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „DR. VIKTOR” Orvosi Betéti 
Társaság (Székhely: 3000 Hatvan, Harang utca 24/A. cégjegyzékszám: Cg. 16-06-008326, adószáma: 21441354-
1-10  képviseli: Dr. Polyák Györgyné Dr. Viktor Ludmilla üzletvezető) heti 2x1 órás időtartamban – kedden 12-13 
óráig és csütörtökön 16-17 óráig – a Hatvan, Bástya utca 10. szám alatt található orvosi rendelőt belgyógyászai 
magánrendelés céljára használja. 
A fenti tevékenység a hatvani 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan a feladatellátási szerződésében 
meghatározott rendelési időt nem érinti.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 15. (az igazolás kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  334/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bencze Andrással (születési helye, ideje: Galgahévíz, 
1943. március 8., lakik: 3000 Hatvan, Szabadság u. 48. sz., adószáma: 72609190-1-30, orvosi nyilvántartási 
száma: 20398, vállalkozói igazolvány száma: ES –549640), 1999. december 16. napján az 1. számú fogorvosi 
körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel, 2014. 
április 30-án megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét 
képező megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



 
Megállapodás 

Feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
 
 

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: Dr. Bencze András (születési helye, ideje: Galgahévíz, 1943. március 8., lakik: 3000 Hatvan, Szabadság u. 
48. sz., adószáma: 72609190-1-30, orvosi nyilvántartási száma: 20398, vállalkozói igazolvány száma: ES –549640),  
mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
Előzmények: 
Felek rögzítik, hogy közöttük Felek 1999. december 16. napján feladat-ellátási szerződés jött létre fogorvosi alapellátás, 
vegyes fogászati járóbetegellátás vállalkozási formában történő ellátására. 
 

1. Dr. Bencze András praxisjoggal rendelkező fogorvos 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.  
A megállapodás alapján a szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 
meghatározott iskolafogászati feladatokat lát el, a Kossuth Lajos Általános Iskolában (3000 Hatvan, Kossuth 
tér 1. szám).  

 
2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 

megszüntetik, 2014. április 30. napjával. 
 

3. Felek vállalják, hogy ezen időpontig lefolytatják az átadás-átvételi eljárást, amely keretében a szolgáltató az 
ingatlant, és az abban lévő, az önkormányzat tulajdonában álló berendezési, felszerelési tárgyakat, amelyek 
működőképesek, az önkormányzat birtokába visszaadja. 

 
4. A feleknek az egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket az átadás-átvételi eljárás lefolytatását 

követően el kell számolni. 
 

Jelen megállapodást a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírtak.  
 
Hatvan, 2014. április 
…...................................................                                                     ………........................................ 
              Szabó Zsolt                        Dr. Bencze András 
             polgármester                   szolgáltató  

 
Határozat száma :  335/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a DentoGál Kft. (székhelye: 5100 
Jászberény, Jászkapitány u. 30., telephely: 2173 Kartal, Mártírok u. 10., cégjegyzékszám: 16-09-013465, 
adószáma: 23481916-1-16, képviselője: dr. Gál József Miklós) mint szolgáltató a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonát képező Hatvan, Árpád u. 2. szám alatti, hatvani 3128 hrsz.-ú ingatlant telephelyként a fogorvosi 
szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására megkötött szerződésben meghatározott időtartam 
alatt telephelyként használja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 15. (a hozzájárulás kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 
Alulírott Szabó Zsolt a Hatvan Város Polgármestere (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) (az „Önkormányzat”) 
képviseletében 
 

− kijelentem, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a 3000 Hatvan, Árpád u. 2. sz. alatti ingatlan 
(hrsz: hatvani 3128) (az „Ingatlan”); 



 
− jelen nyilatkozat aláírásával, hozzájárulok ahhoz, hogy a DentoGál Kft. (székhely: 5100 Jászberény, 

Jászkapitány u. 30., telephely: 2173 Kartal, Mártírok u. 10., cégjegyzékszám: 16-09-013465, adószáma: 
23481916-1-16, képviselője: dr. Gál József Miklós) az Ingatlant telephelyként használja, a feladatellátási 
szerződés fennálltának idejéig. 

 
Hatvan, 2014. április …..... 
              _____________________________________  
         Szabó Zsolt 
                     polgármester  
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 1.  Név:  __________________________________ 

 Aláírás:  __________________________________ 
 Cím:  __________________________________ 

 
 2.  Név:  __________________________________ 

 Aláírás:  __________________________________ 
 Cím:  __________________________________ 

 
Határozat száma :  336/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a CORELLI-60 Zenéért és 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány (székhely: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 23.) székhelyét áttegye a 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. szám alatti, Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanba és 
alapító okiratában székhelyként feltüntesse, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat 
mellékletét képező székhely befogadó nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Székhely befogadó nyilatkozat 

 
Alulírott, Szabó Zsolt polgármester Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
képviseletében feltétel nélkül hozzájárulást adok ahhoz, hogy a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 
képező 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36. szám alatti ingatlant a CORELLI-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú 
Alapítvány (székhely: 3012 Nagykökényes, Szabadság út 23.) visszavonásig szívességi használó jogcímén 
székhelyként használja és alapító okiratában azt székhelyként feltüntesse. 
 
Jelen okiratot, mint akaratommal mindenben megegyezőt tanúk előtt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírtam. 
 
Hatvan, 2014. …....................... 
       Hatvan Város Önkormányzata képviseletében 
             Szabó Zsolt polgármester 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1./  név: …...................................................  2,/ név: ….................................................... 
   lakcím: ….................................................                 lakcím: …................................................. 

 
Határozat száma :  337/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 
2014. évre 164.730,- Ft, azaz Egyszázhatvannégyezer-hétszázharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 



Együttműködési megállapodás 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel:15729394-8411-321-
10; adószám:15729394-2-10; bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Szabó Zsolt polgármester; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.; OM azonosító: 201495; adószám: 
15792778-2-10; bankszámlaszám: 10403538-50526551-77511006; képviseli: Kalcsó Mária  igazgató; továbbiakban: 
Intézmény) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet vegyen. Az iskolai 
diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás szervezett keretek között valósuljon meg. A 
tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye. 

1. Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket - osztályon belül és 
osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, labdarúgás és kézilabda sportágakban.  

2. Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az intézmények között 
megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat érintő 
városi tömegsport versenyeken minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek. 

3. Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát. 

4. Az Intézmény vezetője – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy – az Intézmény jelen 
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről, beszámol Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. december 
hónapban megtartott rendes ülésén. 

5. Az Intézmény írásos beszámolójához mellékeli a feladatok megvalósulását bizonyító dokumentumokat 
(versenykiírásokat, jegyzőkönyveket, versenynaptárt, fotókat, esetleg, újságcikkeket). 

6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-5. pontban leírt feladatok megvalósulása érdekében a 2013. október 1-jei 
statisztikában feltüntetett létszám alapján, 570,- Ft/fő fejkvóta szerint összesen 164.730,- Ft, azaz 
Egyszázhatvannégyezer-hétszázharminc Ft összeget biztosít.        

7. Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a 6. pontban megjelölt összeg 60%-át a tehetségkutató és 
kiválasztó versenyek versenydíjazására és a versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére, 40%-
át az intézmény diáksportjának sportszerellátása javítására fordítja. A sportszereket az Önkormányzat által 
meghatározott kereskedelmi egységben/egységekben szerzi be. 

8. Az Intézmény – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a támogatás 
felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére. 

9. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 

A 6. pont szerinti támogatási összegről az Intézmény a Hatvani Közös Önkormányzati   Hivatal Gazdálkodási 
Irodája felé legkésőbb 2015. január 31-ig köteles elszámolni. 

 Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

 - az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait, 
 - az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
 - a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási pénztárbizonylat 

másolata stb.). 

10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény a támogatás összegét nem az 1-5. pontokban 
felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 9. pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy az Intézmény a 
támogatási összeg visszautalásáról  2015. február 10-ig gondoskodik. 

11. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig, határozott időre kötik, 
azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli felmondással 
bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt kötelezettségét nem 
teljesíti. 

12. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására. 

13. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén 
törekszenek megoldani. 



14. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog irányadó 
szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni. 

15. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás szövegét, 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták. 

16. A szerződés mellékletét képezi az Intézmény vezetőjének kinevezéséről szóló önkormányzati határozat 
másolata és az Intézmény képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája. 

Hatvan, 2014. április 24. 

   
Az Önkormányzat képviseletében  Az Intézmény képviseletében 

        Szabó Zsolt polgármester             Kalcsó Mária igazgató 
 

Határozat száma :  338/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 
2.), melyben 2014. évre 236.550,- Ft, azaz Kettőszázharminchatezer-ötszázötven forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 338/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  339/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), 
melyben 2014. évre 245.670,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenötezer-hatszázhetven forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 339/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  340/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), 
melyben 2014. évre 206.340,- Ft, azaz Kétszázhatezer-háromszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül 
megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 340/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  341/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.), melyben 2014. évre 284.430,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvannégyezer-négyszázharminc forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. 
december 31-ig kerül megkötésre. 



A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 341/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  342/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) alapfeladatainak tekintetében a szakmai alapdokumentum módosításával az autizmus 
spektrumzavar felmenő rendszerben történő törlése vonatkozásában.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  343/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) szakmai alapdokumentumának módosításával a felvehető maximális 
tanulólétszám 440 főre való emelésének tekintetében.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  344/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) szakmai alapdokumentumának módosításával az intézmény 
elnevezésének tekintetében, melynek értelmében a javasolt új név Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  345/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) szakmai 
alapdokumentumának pontosításával az utazó gyógypedagógiai hálózat alapfeladat pótlása tekintetében.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  346/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) szakmai 
alapdokumentumának módosításával a szakiskola, mint készségfejlesztő speciális szakiskolaként való működése 
vonatkozásában.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  347/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) szakmai 
alapdokumentumának módosításával a fejlesztő nevelés-oktatás alapfeladat elnevezésének módosítása 
vonatkozásában.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  348/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a  Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) szakmai 
alapdokumentumának módosításával a felvehető maximális tanulólétszám 215 főre való emelésének, illetve az 
intézményegységenkénti maximális létszám bontásának – óvodai nevelés: 13 fő; általános iskolai oktatás-nevelés: 
160 fő - TANAK 1-8. o.: 80 fő,  ÉRTAK 1-8. o.: 80 fő; fejlesztő nevelés-oktatás: 6 fő; előkészítő szakiskola - 9. E: 
12 fő; készségfejlesztő speciális szakiskola: ÉRTAK 9-10. o.: 24 fő – tekintetében.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  349/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10.) szakmai 
alapdokumentumának módosításával az intézmény elnevezésének tekintetében, melynek értelmében a javasolt új 
név Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  350/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Kocsis Albert Zeneiskola Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) szakmai alapdokumentumának 
pontosításával az intézmény kifutó tanszakai megnevezésének vonatkozásában, melyek működő, engedélyezett 
alapfeladatok.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a határozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  351/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhelye: 1055 
Budapest, Szalay u. 10-14.; adóigazgatási azonosítási száma: 15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335262) a Damjanich 
János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működtetésének gyakorlati megvalósítására megkötött 
együttműködési megállapodást módosítja a Kollégium működtetésével kapcsolatos kötelezettségek fizetésére 
vonatkozóan. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az erről szóló és a határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás 

 
1. számú módosítása 

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint Hatvan Város Önkormányzata között kötött 
vagyonkezelési szerződésben foglalt intézmény működtetésének gyakorlati megvalósítására  

 

amely létrejött egyrészről a  

Hatvan Város Önkormányzata  
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli: Szabó Zsolt polgármester 
törzsszáma:729392 
mint működtető (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. 
képviseli: Ballagó Zoltán Egri tankerületi igazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41 
mint fenntartó (a továbbiakban: KLIK)  
 



Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
Székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2. 
Képviseli: Tóth Zsolt igazgató 
mint Intézmény 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2013. június 28-án Együttműködési megállapodás jött létre a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, valamint Hatvan Város Önkormányzata között kötött vagyonkezelési 
szerződésben foglalt intézmény működtetésének gyakorlati megvalósítása tárgyában. 

2. Felek közös megegyezéssel a részben a KLIK által iskolai célra is használt Kollégium működtetésével 
kapcsolatos költségek viselését tartalmazó 3. pontban foglaltakat módosítják és a 3. pont helyébe az alábbi 
szövegtartalom kerül: 
A Kollégium működési, illetve működtetésével kapcsolatos költségeit a működtetői kötelezettségeiből 
fakadóan az Önkormányzat viseli. Felek rögzítik, hogy a közüzemi számlák kivételével a Kollégium 
működtetésével összefüggésben keletkezett és fizetendő számlákat az Önkormányzat a számla kibocsátójával 
közvetlenül rendezi. Az Önkormányzat az általa teljesített számla értékének jelen megállapodás szerinti 
arányos, a számlaösszeg 2/3-ad mértékű részét továbbszámlázza a KLIK részére. 

3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a 2013. június 28-án 
kelt Együttműködési megállapodásban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

4. Jelen megállapodás-módosítás 2014. május 1. napján lép hatályba, de rendelkezései a folyamatban lévő 
megrendelések vonatkozásában alkalmazandók. 

A megállapodás-módosítást a Felek – elolvasás és megértés után – mint akaratukkal mindenben maradéktalanul 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Eger, 2014. …..................... 

 ___________________________                   ____________________________          
                 Hatvan Város Önkormányzata  KLIK 
    képviseletében    képviseletében 
    Szabó Zsolt polgármester    Ballagó Zoltán tankerületi igazgató 

 
_______________________________ 

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola  
és Kollégium 

képviseletében 
Tóth Zsolt Igazgató 

 
Határozat száma :  352/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Bene Anna Réka, Guba Natália Éva, Ország Gergő Ádám, Tóth 
Zselyke, Szűcs Achilles Donát, Kolesza Ádám Gábor, Szandányi Brigitta, Cser Luca Hanna, Horti Benett, Tóth 
Franciska, Nagy Antal 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 440.000,- Ft – azaz Négyszáz-negyvenezer 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 :  353/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a pályázatot, melynek keretében az „MLSZ 
országos labdarúgó pályaépítési program, VIII. ütemében” a Népkert-Sporttelep területén, a hatvani 2638/2 hrsz.-
ú ingatlanon egy 111x72 méteres műfüves pálya kerül kialakításra. A fejlesztés becsült értéke bruttó 
168.503.600,- Ft, melyhez 30 % önerő szükséges, melynek becsült értéke bruttó 50.551.080,- Ft. Az önerő Hatvan 
város 2015. évi költségvetésében betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (pályázati hiánypótlás benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  354/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program, VIII. 
ütem” témájú 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.) Kondek Zsolt képviselő; 
2.) Ofella Zoltán, Futball Club Hatvan elnöke; 
3.) Dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  355/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program, III. ütem” 
című pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési megállapodást köt a Futball Club Hatvan 
egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert-Sporttelep, címe: 3001 Hatvan, Pf. 42.), mint szakmai partnerrel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  356/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a ”Közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó szociális földprogram megvalósítása” tárgyú pályázatot, amelynek célja, hogy közfoglalkoztatottak 
bevonásával növénytermesztést folytasson a közétkeztetést végző konyha ellátására. A megvalósítás becsült 
értéke bruttó 2.249.229,- Ft.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  357/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram 
megvalósítása” tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési megállapodást köt a Hatvani 
Szociális Szövetkezettel (székhelye:3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint szakmai partnerrel a pályázati célok 
eredményes megvalósításáért. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  358/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális földprogram 
megvalósítása” tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési megállapodást köt a Hatvan 
Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a pályázati célok 
eredményes megvalósításáért. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  359/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



(A 359/2014. (IV. 24.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma :  360/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 49/2014. (I. 30.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke  76.599.183.-Ft 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének 
energetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 76.599.183.-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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Illés és Sipos Ügyvédi Iroda delegált képviselője.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  361/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 50/2014. (I. 30.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Varázskapu Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 15.517.548.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Varázskapu Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, nettó 15.517.548.-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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Illés és Sipos Ügyvédi Iroda delegált képviselője.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  362/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 51/2014. (I. 30.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 82.006.073.-Ft. 
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű, nettó 82.006.073.-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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;  
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Illés és Sipos Ügyvédi Iroda delegált képviselője.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  363/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 274/2014. (IV. 10.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke 
30.758.965.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés 
feltétele a Támogatási Szerződés megkötése. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 30.758.965.-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 irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  364/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 275/2014. (IV. 10.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Vörösmarty Óvoda épületenergetikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke 12.013.356.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés 
feltétele a Támogatási Szerződés megkötése. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Vörösmarty Óvoda épületenergetikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 12.013.356.-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 irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  365/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 276/2014. (IV. 10.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 



„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke 25.599.834.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés 
feltétele a Támogatási Szerződés megkötése. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 25.599.834.-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 irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.”” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 25. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  366/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú “Hatvan-Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty óvoda és Csicsergő óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázathoz szükséges kiviteli tervezési, mérnökfelügyeleti 
feladatok ellátását, a kútlétesítési tervek elkészítését és az illetékes vízügyi hatósághoz való benyújtással járó 
feladatok ellátását az ÉSK Tervezőiroda Kft.-től (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV. em. 28.) rendeli meg 
bruttó 4.305.300,- Ft vállalkozási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  367/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az OHU-IFPR-2013-001/119/2014 kódszámú “Csomagolási 
üveghulladék-hasznosító üzem környezeti hatásvizsgálata Hatvan és térségében” című pályázathoz szükséges 
környezeti hatásvizsgálat elvégzésével járó feladatok ellátását az ENVECON Kft.-től (székhely: 1026 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 33. IV/3.) rendeli meg bruttó 7.900.000,- Ft vállalkozási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás 90%, azaz 7.110.000,- Ft erejéig a pályázati támogatásból, 10% azaz 790.000,- Ft 
erejéig saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része Hatvan város 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. 
(II. 14.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  368/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az OHU-IFPR-2013-001/114/2014 kódszámú “Csomagolási 
fahulladékból biogázt előállító-hasznosító üzem tervezése Hatvan és térségében” című pályázathoz szükséges 
technológiai tervek és építési engedélyes tervek elkészítésével járó feladatok ellátását a Békés-Planum Kft.-től 
(székhely: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. 1. em. 1.) rendeli meg bruttó 7.900.000,- Ft vállalkozási díjért.  
A szükséges pénzügyi forrás 90%, azaz 7.110.000,- Ft erejéig a pályázati támogatásból, 10% azaz 790.000,- Ft 
erejéig saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része Hatvan város 2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. 
(II. 14.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  369/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major művelési ágú, 9 
ha 3852 m2 nagyságú ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épület együttest az Európai Unió által a 
2014-2020. évekre vonatkozó fejlesztési források bevonásával, különösen kulturális, közművelődési és turisztikai 
közcélok megvalósítása céljából – a műemlékvédelmi előírások betartása mellett – átalakítja, felújítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a pályázat benyújtása érdekében eljárjon. 



A képviselő-testület felkéri a Szociális és Lakásügyi Bizottságot, hogy a bérleti jogviszonnyal érintett lakások 
tekintetében a bérleti jogviszonyok megszüntetésére irányuló határozatait a tulajdonosi jogkörben részére 
biztosított átruházott hatáskörben hozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal és folyamatosan 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  370/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. 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 a Solex Kft.-t  (székhely: 2510 Dorog, Szent László utca 
18.) 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 költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  371/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. 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 épület együttes önkormányzati lakásait törli az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. függelékéből.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 30. (átvezetni a lakásrendelet függelékében) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  372/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-ligetben elhelyezésre kerülő park bútorok 
beszerzésével és telepítésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 1.539.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalékkeret 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 :  373/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Semmelrock Stein + Design Kft. (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. út 
108.), mint kizárólagos gyártó és forgalmazó részére a Hatvan, Grassalkovich úti, Mikszáth téri és Bástya utcai 
környezetrendezési munkákhoz szükséges 930 m2 egyedi térkő elemek beszerzéséhez bruttó 6.000.000,- Ft 
összegű pénzügyi forrást biztosít. 
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.” 
 
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 :  374/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5111/6 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő parkoló 
engedélyezési terveinek elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. 
II/12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 571.500,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az 
„Általános tartalék” költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 



Határozat száma :  375/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya 
üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. április 24. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

      Melléklet 

Műjégpálya m űködtetés költségei  (eFt) 

2013. november 21. - 2014. március 9. 

2013. 2014. Összesen (2013. november 
21-2014. március 9.) 

  

terv tény terv tény terv tény teljesítés 

Műjégpálya bérleti díj  4 000   5 462 9 462 9 462 9 462 100,00% 

Műjégpálya hangosítás 300 300 653 653 953 953 100,00% 

Műjégpálya elhelyezéséhez 
szükséges előkész. munkák 1 994 1 770 1 470 1 521 3 464 3 291 95,01% 

Villamos energia ellátáshoz 
szükséges kivitelezés 432 432     432 432 100,00% 

Egyéb kiadások (karszalagok, 
hóeltakarítás). 

280 228     280 228 81,43% 

Műjégpályánál pénztárgép 
működtetése (Média Kft.)     2 295 2 295 2 295 2 295 100,00% 

Műjégpálya megvilágítás, áramdíj 
várható kiadása     5 100 5 100 5 100 5 100 100,00% 

Műjégpálya jégdiszkó fény kiv., 
sátorfedés  

    1 524 1 524 1 524 1 524 100,00% 

Mobil WC igénybevétel 90 70 87 125 177 195 110,17% 

KIADÁS ÖSSZESEN: 7 096 2 800 16 591 20 680 23 687 23 480 99,13% 

Műjégpálya működtetés bevétele, 
korcsolya bérlés bevétele: 

5 000 8 853 5 000 7 100 15 953 15 953 100,00% 

Iskolai oktatás keretében 
résztvevő belépők engedménye 
11 258 fő x 500 Ft) 

    5 629 5 629 5 629 5 629 100,00% 

Albert S. Kórház Rend. Kft. 
Támogatás     250 250 250 250 100,00% 



BEVÉTEL ÖSSZESEN: 5 000 8 853 10 879 12 979 21 832 21 832 100,00% 

BEVÉTEL - KIADÁS      -1 648  
 

Határozat száma :  376/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a korábban megbízott MENTO Környezetkultúra Kft. (székhely: 
3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő részére építési 
bontási törmelékek összetörési, valamint válogatási munkáihoz bruttó 2.096,-Ft/tonna egységáron további bruttó 
5.000.000,- Ft keretösszeget biztosít.  
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.” 
 
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 :  377/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a feldolgozott építési törmelék minősítési munkáival a TPA HU 
Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Építész utca 40-44.) bízza meg bruttó 656.082,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.” 
 
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 :  378/2014. (IV. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db egytengelyes pótkocsi beszerzésével az IG + Jm Kft.-t 
(székhely: 9083 Nyúl, Incső u. 11/a.) bízza meg bruttó 1.029.970,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2014. május 10. (beszerzésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  379/2014. (IV. 24.)  zü. sz.  kép v. test. hat.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  SZABÓ ZSOLT polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


