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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
28/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hullad ékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. 
(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 19. pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 
27.) önkormányzati rendelet 43. §-a a következő (6)-(11) bekezdésekkel egészül ki: 

„(6) 2015. évben november 30-ig, majd ezt követően minden év március 31-ig felül kell vizsgálni azoknak a 
közszolgáltatási díjkedvezményben részesített személyeknek a jogosultságát, akikre vonatkozóan korábban teljes 
díjmentességet, vagy 50 %-os kedvezményt állapított meg Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága. 

(7) Amennyiben a kedvezményben részesülő a felülvizsgálat során a megadott határidőre a jogosultságát 
igazoló iratokat nem csatolja, mentességre, kedvezményre való jogosultsága megszűnik, a Közszolgáltató a 
közszolgáltatási díjat a következő hó 1-jétől teljes összegben kiszámlázza. 

(8) Meg kell szüntetni a megállapított kedvezményt azokra a támogatottakra vonatkozóan akiknél a 
megállapítás idején szabályozott feltételek már nem állnak fenn.  

(9) Nem jogosult a kedvezmény további igénybevételére a kedvezményezett családtagja, amennyiben a 
jogosult elhunyt.  

(10) Nem jogosult a kedvezmény további igénybevételére az a kedvezményezett, akire nézve a mentességet 
egyedül élőként állapították meg és időközben az adott ingatlan címére további családtagok  is bejelentkeztek. 

 (11) A jogosultság felülvizsgálatáról, a megállapított kedvezmény megszüntetéséről a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának Általános Igazgatási 
Osztálya útján dönt. A jogosultság felülvizsgálatát követően a továbbra is megállapított kedvezmények okán 
keletkező bevétel kiesést az önkormányzat a szolgáltatást végzőnek tárgyév végén egyösszegben megtéríti.” 

 
2. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba és 2015. október 2-án hatályát veszti. 
(2) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
(3) Hatályát veszti a R. 6. mellékletének „Szociális és Lakásügyi Bizottság” alcím alatti 9. pontja. 

 
Hatvan, 2015. szeptember 24. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 28/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R. 10. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki: 

„6. A fizetendő hulladékszállítási díj mérséklésére, vagy a hulladékszállítási díj összegének fizetése alóli 
felmentésre vonatkozó jogosultság felülvizsgálatáról, a megállapított kedvezmény megszüntetéséről 
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt. (A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 40/2004. (VIII. 27.) 
önkormányzati rendelet)” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
29/2015. (IX.  25.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésér ől, azok jelölésér ől és a házszámozás rendjér ől szóló 35/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„c) közterületnév: A Korm. rendelet I. 1. § 9. pontjában meghatározott név, azaz a magyarországi hivatalos 

földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév és a tanya neve 
a közterületjelleg nélkül;” 

(2) A R. 2. §-a a következő i) és j)  pontokkal egészül ki: 
(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„i) földrajzi név: a Korm. rendelet II. 2. § (1) bekezdése szerint a földfelszín természetes vagy mesterséges 

részleteinek azonosítására szolgáló, kisebb vagy nagyobb közösségek által használt tulajdonnév; 
„j) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7 pontjában meghatározott magánterület.” 

 
2. § A R. a következő 3/A. §-sal egészül ki: 
„3/A. § (1) Közforgalom elől el nem zárt magánutat, amennyiben az közterületnek nem minősül, a magánút 

tulajdonosa kezdeményezésére lehet elnevezni. Kezdeményezéséhez csatolnia kell a magánút nevére vonatkozó 
javaslatát. Amennyiben a magánút elnevezését nem a tulajdonos, hanem a magánútról nyíló másik ingatlan 
tulajdonosa kezdeményezi, a földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítője tájékoztatja a magánút tulajdonosát 
a névadás kezdeményezéséről, és megkéri az út elnevezésére vonatkozó javaslatát, valamint az út 
elnevezéséhez történő hozzájárulását. 

(2) Ha a magánút tulajdonosa a magánút elnevezésére a földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítője által 
– igazolható módon megküldött-legalább kétszeri megkeresésre sem tesz javaslatot, vagy az általa tett javaslat a 
közterület-elnevezés jogszabályban rögzített szabályainak nem felel meg, de az elnevezéshez hozzájárul, a 
képviselő-testület döntésének megfelelő elnevezést kell bejegyezni a központi címregiszterbe. 

 
3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5. § (1) Településrésznév, közterületnév, helyi jelentőségű közlekedési név, tanya, magánút nevének 

megállapítása, megváltoztatása, megszüntetése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A név megállapítására, 
megváltoztatására, megszüntetésére irányuló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(2) A településrésznévre, közterületnévre, helyi jelentőségű közlekedési névre az önkormányzat Jogi és 
Ellenőrző Bizottsága tesz javaslatot. A tanya és a magánút nevére a tanya, illetve a magánút tulajdonosa, ennek 
hiányában a Jogi és Ellenőrző Bizottság tesz javaslatot a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szempontok 
szerint.” 

 
4. § A R. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Földrajzi név megállapítását, megváltoztatását, megszüntetését kezdeményezheti: 
a) a képviselő-testület bármely bizottsága; 
b) települési képviselő; 
c) Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező polgár; 
d) Hatvan város közigazgatási területén lévő közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút 

elnevezésére, amennyiben az közterületnek nem minősül; 
e) Hatvan város közigazgatási területén lévő tanya tulajdonosa a tanya nevének megállapítására; 
f) Hatvan város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy; 
g) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (továbbiakban: jegyző), mint címképzésért felelős szerv a 

Korm. rendelet I. szerint.” 
(2) A címkezeléssel összefüggő feladatok ellátása a jegyző hatáskörébe, az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatása, valamint a földrajzi névvel kapcsolatos előterjesztés előkészítése a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Irodájának feladatkörébe tartozik.”  

 
5. § Ez a rendelet 2015. szeptember 28-án lép hatályba és 2015. szeptember 29-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2015. szeptember 24. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  629/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezéséről 

2. Előterjesztés Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon közlekedő próbajárattal 
kapcsolatos döntésről 

3. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Tárulás és a társulás által fenntartott Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Tárulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

5. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és működési 
szabályzatának, szakmai programjának és a mellékletét képező házirend elfogadásáról 

6. Előterjesztés bölcsődei szülői fórum megalakításáról és működési szabályzatának elfogadásáról 
7. Előterjesztés az Országos Alapellátási Szövetséghez történő csatlakozásról 
8. Előterjesztés a Civil Alap 2015. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-8. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
9. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
10. Előterjesztés Hatvan város településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
11. Előterjesztés Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájának elfogadásáról 
12. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

40/2004. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
13. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. 

(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
14. Előterjesztés a 2015. évi fejlesztési kölcsönt nyújtó hitelintézet kiválasztásáról 
15. Tájékoztató a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséből adódó feladatok végrehajtásáról 
16. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/1/8/A/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 

Tabán u. 22. IV/16. sz. alatt található lakás elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról 
17. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani, 634 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Tompa M. 

u. 12. sz. alatt található ingatlan elidegenítéséről 
18. Előterjesztés a hatvani Szúnyog-szigeten található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló 

képviselő-testületi határozatok módosításáról 
19. Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
20. Előterjesztés a „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan városában” című 

projekttel kapcsolatos jóváhagyásról 
21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
22. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
23. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
24. Előterjesztés megállapodás szerinti gépjármű megvásárlásáról 
25. Előterjesztés gépjármű vásárlás utólagos jóváhagyásáról 
26. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés a Liszt Ferenc Művelődési Ház gázkazán cseréjéről 
28. Előterjesztés tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésekről 
29. Előterjesztés a „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti kerékpárútszakasz építése” elnevezésű 

beruházással kapcsolatos döntések hatályon kívül helyezéséről 
30. Előterjesztés a Madách utca forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 

Előterjeszt ő, előadó a 10-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
31. Egyebek” 

 
Határozat száma :  630/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 32. (I. 29.), 117. (II. 26.), 294., 306., 311. (IV. 30.), 337. (V. 
14.), 363., 392., 395., 409. (V. 28.), 416., 420., 421., 423., 424. (VI. 9.), 427., 428., 429., 461., 462., 478., 479., 
480., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 487., 492., 495., 504. (VI. 25.), 515., 516. (VII. 3.), 532., 533., 535. (VII. 



16.), 541., 542., 543., 544., 549., 550. (VII. 30.), 560., 561. (VIII. 10.), 564., 565., 567., 568,. 569., 570., 571., 572., 
574,. 575., 576., 577., 578., 579., 580., 581., 582., 588., 589, 590., 593., 617. (IX. 3.) 2015. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  631/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  632/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  633/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  634/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  635/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

 
Határozat száma :  636/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  637/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, azzal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  638/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24., a továbbiakban KMKK Zrt.) Hatvani 
Területi Igazgatósága 2015. december végéig a Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon 



az új iskolajárat-párt működtesse. Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy 2015. december 31-ig a próbajárat 
finanszírozásához 218.944,-Ft pénzügyi forrást biztosít. A járatnak 2016. januárjától történő végleges 
bevezetéséről Hatvan Város Önkormányzata a 2015. december havi képviselő-testületi ülésen fog dönteni. 
Pénzügyi forrásra a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
szervezetek, alapítványok támogatása mellékletében szereplő Hatvani Volán Zrt. támogatás előirányzata nyújt 
fedezetet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  639/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetésének módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét             306.349,- ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét  309.294,- ezer Ft-ban 
 

állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 639/2015. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  640/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét            308.636,- ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 308.636,- ezer Ft-ban 

 
állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 640/2015. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  641/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2015. 
október 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal:  
 „- III. pont 3. bekezdésében a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre bővül: Gyermekek átmeneti 
ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása), működési terület: Hatvan, 
- IV./1. pont 1. bekezdésében a társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre új kormányzati funkcióval és 
államháztartási szakfeladattal bővül: kormányzati funkció 104012, államháztartási szakfeladat: Gyermekek 
átmeneti ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása), 
- IV/2. pont egy új bekezdéssel egészül ki: N. Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek 
ellátása). A szolgáltatás célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában akadályozott szülőt oly 
módon, hogy teljes körű ellátást biztosít a kiskorú számára, amennyiben a szülő egészségi állapota, életvezetési 
problémája vagy indokolt távolléte miatt nem tudja gyermeke nevelését a családban megoldani. Az átmeneti 
gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig vehető igénybe, 
- VI. pont további bekezdéssel egészül ki: gyermekek átmeneti ellátása. A helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 
tekintetében a társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő módon járulnak hozzá: 
üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyarország tárgyévi költségvetéséről szóló törvényben biztosított állami 
támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor 
önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét összegét a Társulási Tanács döntése alapján a gesztor 
önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi költségvetési rendeletébe építi be”, a határozat hatálybalépéséhez a 
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 



A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 641/2015. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  642/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító 
Okiratát 2015. október 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
Társulási Tanácsának jóváhagyásával, a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (szakmai program kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 642/2015. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  643/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) működési engedélyének 
módosítását kezdeményezze.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (szakmai program kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  644/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát 2015. október 1-jei hatálybalépés 
mellett elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (szervezeti és működési szabályzat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  645/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját 2015. október 1-jei hatálybalépés mellett elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (szakmai program kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  646/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 35. §-a alapján bölcsődei Szülői Fórumot hoz létre.  
A Szülői Fórumba Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 
osztályvezetőt delegálja. 
A képviselő-testület a bölcsődei Szülői Fórum Működési Szabályzatát elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 30. (az alakuló ülés megtartására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  647/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes tagként csatlakozik az Országos Alapellátási 
Szövetséghez (székhelye: 8360 Keszthely, Sopron utca 2.).  
A képviselő-testület képviselőként Lestyán Balázs alpolgármestert delegálja. 
Az Országos Alapellátási Szövetség részére fizetendő 4.000,- Ft/hó tagsági díj Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános tartalékalap terhére rendelkezésre 
áll.” 



 
H a t á r i d ő  : 2015. október 15. (a belépési nyilatkozat leadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  648/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret második félévi keretösszegét, 50.000,- Ft-ot 
pályázat hiányában átcsoportosítja az Egyházi keret második félévi keretösszegéhez, mely így 300.000,- Ft-ra 
emelkedik, további 50.000,- Ft-ot a Sportfeladatokat, célokat támogató kerethez, mely így 1.210.000.- Ft-ra 
emelkedik.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 25. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  649/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja 
a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek 
támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújtott pályázatok  

(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 3.500.000,- Ft) 
 

Pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Igényelt 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

összeg 

Hatvan Közművelődésért Alapítvány Könyvbemutatók 100 000 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális 
Egyesület 

Nyomtatóhoz és fénymásolóhoz szükséges 
eszközök, kotta és írószer vásárlás. Egyen 
póló készíttetés. 

150 000 Ft 50 000 Ft 

Tilma a Gyermekművészetért Közhasznú 
Alapítvány 

Ars Sacra Fesztivál  „Ezerszínű világ” 
Budapest Nemzetközi Gyermekrajz 
Vándorkiállítás 

200 000 Ft 200 000 Ft 

Hajléktalanok Érdekvédelmi Konföderációja 
Közhasznú Egyesület 

Az egyesület fűtési és főzési költségeinek 
csökkentése 

180 000 Ft 50 000 Ft 

Új-Hatvani Szent István Alapítvány Ferences kiállítóterem 200 000 Ft 100 000 Ft 

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly Közhasznú 
Alapítvány 

Folyosói mozgásfejlesztő játékok 170 000 Ft 80 000 Ft 

Alapítvány az I. István Általános Iskola 
támogatására 

Ivókút kialakítása az iskola udvarában 200 000 Ft 200 000 Ft 

Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért 
Alapítvány 

„Kattan a zár”- Fő a biztonság 200 000 Ft 50 000 Ft 

Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány Őszi hagyományőrzés a Hatvani Kossuth 
Lajos Általános Iskolában 

200 000 Ft 100 000 Ft 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola Ifjú Publicisták Társasága 
csoportja 

Szülőföldem 200 000 Ft 100 000 Ft 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépsikola Határtalan Magyarország 
csoportja 

Mit ránk hagytak a századok 200 000 Ft 
 

100 000 Ft 



Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola MatekoSokk csoportja 
 

Matematikaverseny 200 000 Ft 100 000 Ft 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépsikola Poligottok csoportja 

Nyelvek hete 200 000 Ft 100 000 Ft 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
Diákönkormányzata 

Szent Miklós nyomában... 200 000 Ft 100 000 Ft 

Maasluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület Maasluis-Hatvan testvérvárosi 
kapcsolatainak erősítése 

170 000 Ft 90 000 Ft 

Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex 
Egyesület 

ESZME-2015. évi működésének 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Liszt 
Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub 

Őszi rendezvénysorozat 2015. 200 000 Ft 100 000 Ft 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvani 
Szimfónikus Zenekar 

Újévi koncert előkészítése és rendezése 200 000 Ft 100 000 Ft 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvani 
Civil Műhely 

Őszi közösségi programok 200 000 Ft 100 000 Ft 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – 
Kézügyes kreatív kör 

Játszóházak és kézügyes kreatív kör 
vezetésével 

200 000 Ft 100 000 Ft 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – 
Fotografikus Műhely Dali 

Hatvani őszi fotótárlatok 200 000 Ft 100 000 Ft 

VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház – Hatvani 
Vasútbarát Klub 

Hatvan és a vasút programsorozat 200 000 Ft 100 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Blue Death 
zenekar 

A Blue Death zenekar saját, korszerű 
zenekari kellékeinek beszerzése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – BőrtáSKA 
zenekar 

A BőrtáSKA zenekar technikai 
feltételeinek javítása 

187 000 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Corelli 
Consort 

A Corelli Consort zene világnapi-, 
mindenszentek napi- és adventi 
hangversenysorozata 

200 000 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Diagnózis 
zenekar 

A Diagnózis zenekar meglévő 
hangtechnikai eszközeinek korszerűsítése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Falcon 
zenekar 

A Falcon zenekar videoklipjének 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Akrobatikus 
Rock and Roll csoport 

Fellépő ruha varratás 200 000 Ft 100 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Hatvani Fiúk 
zenekar 

Hatvani Fiúk zenekar technikai 
eszközeinek fejlesztése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – HCHC 
zenekar 

A HCHC zenekar eszközeinek bővítése 165 260 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – 
Játszóházvezetők Alkotóközössége  

Kézműves foglalkozások az évszakoknak 
megfelelően 

200 000 Ft 150 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Mesevilág kör A Mesevilág kör interaktív társasjáték 
levezetése 

160 000 Ft 80 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Naplemente 
Nyugdíjas Klub 

A Naplemente Nyugdíjas Klub második 
félévi programjainak támogatása 

200 000 Ft 200 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Nóta Klub Nóta Klub őszi dalestjeinek támogatása 200 000 Ft 200 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Rockjam 
zenekar 

A Rockjam zenekar technikai feltételeinek 
támogatása 

159 600 Ft 50 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – Shadows Club 
60 zenekar 

A Shadows Club 60 zenekar technikai 
feltételeinek fejlesztése 

158 000 Ft 50 000 Ft 



Grassalkovich Művelődési Ház –Treff zenekar Treff Karácsony 200 000 Ft 100 000 Ft 

Összesen: 37 pályázat   3 500 000 Ft 
 

Határozat száma :  650/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a jelen határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt 
alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről 
szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok  

(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 1 210 000,- Ft) 
 

Pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Igényelt 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

összeg 

Hatvani Sakk-Kör A Hatvani Sakk-Kör működésének 
támogatása 

120 000 Ft 60 000 Ft 

Cit-Car Táncsport Egyesület Versenytáncos és utánpótlás csoport 
működtetése Hatvanban 

200 000 Ft 140 000 Ft 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola sportköre 

Asztalitenisz verseny rendezése 200 000 Ft 100 000 Ft 

Lélegzet Gyermek és Ifjúságvédelmi 
Képességfejlesztő Alapítvány 

Jégkorong csapat 200 000 Ft 90 000 Ft 

BSI Futónagykövet Hatvan Csoport BSI Futónagykövet Csoport működésének 
támogatása 

200 000 Ft 50 000 Ft 

Global Grappling Egyesület (Koko Fight 
Klub) 

Magyar Jujitsu Szövetség (Koko Fight Klub) 
fél éves üzemeltetés 

200 000 Ft 90 000 Ft 

Hatvani Vasutas Lövészklub Versenyek szervezésének, valamint 
működéssel összefüggő feladatok támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

TKD Spirit Egyesület „A TKD Spirit Hatvanért” A TKD Spirit 
Egyesület sporttehetségeinek támogatása 
nemzetközi színtéren – Taekwon-do Európa 
bajnokság – 2015 Glasgow, Skócia 

260 000 Ft 100 000 Ft 

Újszerű Technikai Sportok Egyesülete Az Újszerű Technikai Sportok Egyesület, 
irodai kellékek, valamint a számítástechnikai 
eszközök fejlesztése 

187 000 Ft 100 000 Ft 

Pulzus Sport Egyesület Sportversenyeken való részvétel támogatása, 
arra való felkészülés feltételeinek 
megteremtése 

200 000 Ft 100 000 Ft 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola Egészséges életmód a 
Bajzában csoportja 

Mozdulj! DÖK-nap a sport szeretete jegyében 200 000 Ft 80 000 Ft 

Hatvani Thai Box Egyesület A Hatvani Thai Box Egyesület 2015. évi 
működéséhez kért támogatás 

200 000 Ft 100 000 Ft 

Sportstuff Kerékpáros Sportegyesület Kerékpár versenyeken való részvétel 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

Összesen: 13 pályázat   1 210 000 Ft 

 



Határozat száma :  651/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok  

(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 750 000,- Ft) 
 

Pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Igényelt 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

összeg 

Hatvani Szent István Általános Iskola 
Diákönkormányzata 

Közösségépítés a Hatvani Szent István 
Általános Iskolában 

200 000 Ft 60 000 Ft 

Hatvan Jókai úti Óvodáért Alapítvány A Varázskapu Óvodában teakonyha 
kialakítása 

200 000 Ft 120 000 Ft 

Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány  

„ 60 éves a Kocsis Albert – Hatvani 
Zeneiskolai Jubileumi Fesztivál” 

200 000 Ft 100 000 Ft 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola Cives Prudentes - Tudatos 
polgárok csoportja 

Nyílt nap a Bajzában 200 000 Ft 70 000 Ft 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
SZIRKÉK Énekegyüttese 

Adventi várakozás - 2015 200 000 Ft 150 000 Ft 

Grassalkovich Művelődési Ház – 
Zeneiskolai Barokk Fesztivál nevében 

Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk 
Fesztivál  

200 000 Ft 100 000 Ft 

Hatvankodók Néptánc Közhasznú Egyesület Luca Napi Táncház a Hatvankodókkal 200 000 Ft 150 000 Ft 

Összesen: 7 pályázat   750 000 Ft 

 
Határozat száma :  652/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a jelen határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A 
pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Egyházi keretre benyújtott pályázatok  

(A rendelkezésre álló első félévi pályázati keretösszeg összesen: 300 000,- Ft) 
 

Pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Igényelt 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

összeg 

Hatvan Belvárosi Római Katolikus 
Egyházközség Szent Adalbert Kórus 

Váci Egyházmegyei kórustalálkozó 
megrendezése Hatvanban 

150 000 Ft 50 000 Ft 

Újvárosi Római Katolikus Plébánia Mini 
Ifjúsági Hittancsoportja 

Laptopra fel, avagy tegyük interaktívabbá az 
ifi hittant! 

149 999 Ft 99 999 Ft 



Hatvani Református Egyházközség Mobil hangosítási rendszer fejlesztése IV. 
ütem 

163 200 Ft 100 000 Ft 

Római Katolikus Egyházközség Ifjúsági 
Hittancsoport 

Az ifjúsági hittan őszi-téli programjai 200 000 Ft 49 999 Ft 

Összesen: 4 pályázat   299. 998 Ft 

 
Határozat száma :  653/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 
200.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Hatvan Területi Szervezete részére a 2015. 10. 15. napján 
megtartandó Hatvan városi véradók 2015. évi ünnepségének megtartására. 
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  654/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 
200.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Rákellenes Liga részére, a Mellrák elleni figyelemfelhívó séta 
megtartásához, illetve önkéntesek részére két napos  továbbképzés szervezéséhez.   
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  655/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 50.000,- 
Ft támogatást nyújt az Albert Schweitzer Kórház Alapítványnak az Egészségfesztivál a férfiak egészségéért című 
rendezvény megtartásához.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  656/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és egészségügyi keret terhére 
150.000,- Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány részére a Magyar Mozgáskotta Módszer „Kis” 
alapkészlet csomag megvásárlásához.   
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  657/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város településfejlesztési koncepcióját.” 
 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
H a t á r i d ő  : azonnal és folyamatos 

 
 
 
 



Határozat száma :  658/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város integrált településfejlesztési 
stratégiáját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal és folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma :  659/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 584/2015. (IX. 3.) számú határozata alapján bruttó 
1.000.000 e Ft összegű forintalapú kölcsönkeret szerződés megkötésére vonatkozóan nyertes pályázónak a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
és alkalmas pénzügyi-gazdasági szempontból a szerződés teljesítésére. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a kölcsönkeret szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  660/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  4604/18/A/18 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/16. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant 
legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 25. (meghirdetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, belterület 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/16. sz. alatti 
társasházban található,  lakás megnevezésű, forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése 
céljából.  
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlan tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:   4604/18/A/18 
-Területe: 55 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/16. 
-Közműellátottság: komfort nélküli 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 2.700.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió hétszázezer forint, mely értéket el nem érő  ajánlat 
esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a kikiáltási ár 10 %-a, azaz Kettőszáhetvenezer forint, mely az alábbi számlára fizetendő: Hatvan 
Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.10403538-49575051-
56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötést követő legkésőbb 90 napon belül. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 4604/18/A/18 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a 
pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló 
nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  



 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2015. október 22. 16:00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „hatvani 
4604/18/A/18 helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2015. október 26. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság által, a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. Az 
elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. A pályázati ajánlatok 
elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú 
érvényes pályázatot benyújtók közül 
– a legmagasabb vételárat ajánlja meg,  
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja, 
– vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem adja 

bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek, 
– vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás megtörténte 

ellenőrzése céljából,  
– vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre 

elővásárlási jogot alapít. 
 
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti: 
− aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
− akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll), 
− aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik, 
− aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel. 
 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 
 

Határozat száma :  661/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 634 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatt található, 556 m2  nagyságú kivett lakóház és udvar 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább 4.300.000,- Ft vételáron kerüljön el kívánja idegeníteni zárt borítékos 
pályázat útján jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján az  önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet szabályainak megfelelően.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 25. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 



 
A pályázat tárgya: Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatti, 634 helyrajzi számú, kivett lakóház és udvar megnevezésű 
ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, eyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.: 634 
-Területe: 556 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Tompa M. u. 12. 
-Közműellátottság: Komfort nélküli, áram bekötve, víz és csatorna az udvarban, gázcsonk az utcafronton. 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 4.300.000,- Ft, azaz bruttó Négymillió háromszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, mely az alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani, 634 helyrajzi számú, kivett lakóház és udvar megnevezésű 
ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek 
elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2015. október 22. 16:00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „634 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: 2015. október 26. 09:00 óra a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság által, a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó, aki a jelen felhívásnak 
megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

− a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
− vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja, 
− vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem 

adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek 
− vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás 

megtörténte ellenőrzése céljából,  
− vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre 

elővásárlási jogot alapít. 
 
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti: 

− aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
− akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll), 
− aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik, 
− aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel. 

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 



 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 
 

Határozat száma :  662/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2654/1 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló 
208/2015. (III. 26.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2654/1 helyrajzi számú, természetben Hatvanban 
a Szúnyog-szigeten található, 803 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan 
vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és 
részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 120.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi 
ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a 
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze 
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás 
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 
120.000,-Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében 97.966,-Ft erejéig a „Szúnyog sziget vásárlás, 
kisajátítás” költséghely terhére és 22.034,-Ft erejéig a „2015. évre tervezett lakás, ingatlanvásárlás” költséghely 
terhére biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 15. (a kisajátítási kártalanítási összeg kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  663/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2658 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló 211/2015. 
(III. 26.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2658 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a 
Szúnyog-szigeten található, 3426 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában 
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadú tulajdonosával 
tárgyaljon, és részére az ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 
128.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és 
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a 
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze 
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás 
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 
128.000,-Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében 104.493,-Ft erejéig a „Szúnyog sziget 
vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére és 23.507,-Ft erejéig a „2015. évre tervezett lakás, ingatlanvásárlás” 
költséghely terhére biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 15. (a kisajátítási kártalanítási összeg kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma :  664/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2680 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló 214/2015. 
(III. 26.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2680 helyrajzi számú, természetben Hatvanban a 
Szúnyog-szigeten található, 2003 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában 
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan 
forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 300.000,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak 
elfogadása esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést 
kössön vele az önkormányzat nevében. 
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a 
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze 
terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás 
eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 
3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 
300.000,-Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében 146.807,-Ft erejéig a „Szúnyog sziget 
vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére és 153.193,-Ft erejéig a „ 2015. évre tervezett lakás, ingatlanvásárlás” 
költséghely terhére biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. november 15. (a kisajátítási kártalanítási összeg kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  665/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy aláírja a gördülő fejlesztési terv 
benyújtására vonatkozó meghatalmazást.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  666/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részére megküldendő „Regionális üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan 
Városában” című, „KEOP-7.9.0/12-2014-0042” azonosítószámú projekttel kapcsolatos visszaadásról szóló 
nyilatkozatot aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere  

 
Határozat száma :  667/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2015. évi közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (honlapon történő közzétételre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda  

 
(A 667/2015. (IX. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  668/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A 
beszerzés együttes becsült értéke nettó 29.929.450.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
9.914.400.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartású intézményei részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 12.457.500.-Ft. 
A 3. rész elnevezése „Hatvani Szolgáltató Intézmény és Hatvani Városgondnokság részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 7.557.550.-Ft. 



A szükséges pénzügyi forrás a közvilágítási és az intézményi villamos energia beszerzése esetében Hatvan város 
2016. évi költségvetésébe, a gazdálkodó szervezetek villamos energia beszerzése esetében az adott gazdálkodó 
szervezetek 2016. évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia” elnevezésű, 29.929.450.-Ft nettó 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Hargitai János, energetikus; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 15. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  669/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében „Hatvani 
Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít. 
A beszerzés becsült értéke a korábbi közbeszerzési eljárás során beérkezett legmagasabb árajánlat alapján nettó 
145.074.779.-Ft. 
A kapcsolódó pályázat során biztosított, ezáltal rendelkezésre álló fedezet összege nettó 109.000.236.-Ft, ezen 
felül a szerződés teljesítéséhez esetlegesen szükségessé váló többletforrást az ajánlatkérő fejlesztési hitel terhére 
kívánja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai 
korszerűsítése”elnevezésű, nettó 145.074.779.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. 
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  670/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika 
Gyártó Kft. között létrejött megállapodás alapján  az ST-Mobil Kft.-től (cégjegyzéksz.: 13-09-068166, adószám: 
10926259-2-10; székhelye: 2700 Cegléd, Méhész u. 18.), mint legkedvezőbb árajánlattevőtől 4.050.000,- Ft bruttó 
értéken 1 db fehér színű Dacia Duster Artic 1,6 16V 84 kW/114 LE 4x4 típusú  gépjárművet szerez be a Hatvani 
Rendőrkapitányság részére. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi 
szerződést, a forgalomba helyezéssel kapcsolatos okiratokat aláírja, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  
A gépjármű vételára, valamint a forgalomba helyezés költsége és illetéke, mely előreláthatóan 140.000,- Ft a  Hatvan 
város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (gépjármű megrendelésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  671/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja, hogy az Önkormányzati Rendészeti Osztály 
részére közterület-felügyeleti feladatok ellátása érdekében 1 db Dacia Duster Cool 1,5 dCi 90 LE 4x2 típusú gépjármű, 
összesen bruttó 3.610.000,- Ft értékben a legkedvezőbb ajánlatot tevő, Békési-Fót Kft.-től (székhely: 2100 Gödöllő, 
Dózsa Gy. út 164.) került beszerzésre.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal  
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma :  672/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi 
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2015. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 
 

Óvodák (bruttó E Ft) 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   

Bejárati lépcső egyik felének átalakítása, babakocsival történő közlekedés céljából. 
400 

A nagycsoportos homokozó fölé az árnyékolás megoldása. 290 

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

1 db csoport szobában redőny felszerelése. 127 
Anyagköltség biztosítása a térkövezés befejezéséhez az udvari motoros pályával 
kapcsolatban. 300 

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

Melegítő konyha áthelyezése, tornaszoba kialakítása. 5 642 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   
Konyha belső gázhálózat átalakítása,hozzá kapcsolódó terv készítése. 1 612 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

Faltőjárda építése a lábazat bizonyos részeihez a csapadékvíz elvezetése miatt. 168 

Beépített szekrény bontása. 77 
Általános iskolák   

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.)   
Konyha belső gázhálózatának átalakítása. 714 
Az orvosi szobában karral működtethető hideg-meleg vizes kézmosó, falra szerelt 
kézfertőtlenítő-szer adagoló, falra szerelt papírtörlő adagoló felszerelése. 39 

Két tanteremben a padló burkolatának cseréje. 534 

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   
Háztartási terem kialakítása (bemutató konyha). 2 551 

Egyes tantermeiben javítási munka, egy emeleti tanterem teljes felújítása, valamint 
egy emeleti folyosószakasz átalakítása. 3 982 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi szemle által megállapított hiányosságok 
javítása, pótlása. A 2014 őszén megtartott munka-, tűz- és környezetvédelmi 
szemle során megállapításra került, hogy az épület és a gépek érintésvédelmi 
jegyzőkönyve lejárt. Az épület meglévő villámvédelmi (08/2010.) jegyzőkönyvében 
és az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati jegyzőkönyvében 
(07/2010.)feltárt hibák nincsenek dokumentált módon javítva. 3 728 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan , Rákóczi út 4.)   
A tornaterem alsó szigetelésének, parkettájának cseréje.  2 818 

Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes  Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000  Hatvan, Ratkó József u. 
10.)   

Földszinti női és férfi illemhely felújítása 
998 



Középiskolák   

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola é s Kollégium   

Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)   

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálati, érintésvédelmi- és 
villámvédelmi jegyzőkönyvekben felvett hiányosságok javítása 3 120 

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola (3000 Hatv an, Bajcsy-
Zsilinszky út 6.)  
Kerítés építése a Bezerédi utca felől. 54 

Az iskolai futópálya helyreállítása, salak burkolattal, valamint ugrógödör 
áthelyezése 1 595 

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (30 00 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.)   
Az orvosi rendelő vizsgálójában kézmosási lehetőség kialakítása. 128 
Földszinten lév ő egy db tanterem részleges felújítása. 1 245 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:    

Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat B ölcs őde (3000 Hatvan, 
Hajós A. út 1.)   
A Katica csoport udvarán lévő ütésálló burkolattal ellátott felület javítása. 70 

Rendelő   

Gyermekorvosi rendel ők és véd őnői szolgálat (3000 Hatvan,Bajcsy-Zs. út 
4/a.)   
A parkoló és a kapu megvilágításának kiépítése. 477 

    

intézmények szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálata és javítása 4 560 
    

tartalékkeret 0 
    

Összesen: 35 229 
 

Határozat száma :  673/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
épületének földszintjén lévő tanterem felújításával a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 
15.) bízza meg bruttó 1.244.523,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben 
1.190.000,- Ft erejéig a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen, 54.523,- Ft 
összegben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. október 22. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  674/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Művelődési Ház Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-
8. szám alatti épület gázkazán cseréjének munkáival a Bástya Millenium Zrt.-t (székhely: 1148 Budapest, Nagy 
Lajos király útja 10/3.) bízza meg bruttó 990.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen biztosított.” 
 
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 :  675/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mészáros Lázár út – 3. sz. főúti csomópont közelében, a 
Radnóti téri körforgalom Boldogi úti ágán, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda előtt 
gyalogátkelőhely terveinek elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 
2.  II./12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 793.750,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  676/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületén kerékpártároló-kerékpáros pihenő, 
megállóhely rendszer tervezési munkáinak elkészítésével a KERT-VONAL Tervező Stúdió Bt.-t bízza meg 
(székhely: 1147 Budapest, Szentes utca 63/A.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
279.400,- Ft összegben.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  677/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 532/2015. (VII. 16.) számú és az 545/2015. (VII. 30.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 25. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  678/2015. (IX. 24.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Madách utcában kialakult szabálytalan parkolás 
megszüntetése érdekében forgalomtechnikai terv készítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 
Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 444.500,- Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2015. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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