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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

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

„1. § (1) Jelen rendelet hatálya az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki, 
amennyiben Hatvan város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkeznek. 

(2) Jelen rendelet hatálya a házi segítségnyújtás vonatkozásában Boldog, Hatvan, Kerekharaszt települések 
közigazgatási területére terjed ki. 

(3) Jelen rendelet hatálya a fogyatékos személyek nappali ellátása vonatkozásában Hatvan, Kerekharaszt 
települések közigazgatási területére terjed ki.” 

 
2. § A R. 13/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13/C. § (1) Meg kell szüntetni a lakbértámogatás, és a lakbér-kompenzációt az okot adó körülmény beállta 

hónapjának utolsó napjával, ha a bérlő 
a) bérleti jogviszonya megszűnik; 
b) támogatásra való jogosultsága megszűnik; 
c) lakásbérleti díj fizetési kötelezettségének 2 hónapig folyamatosan nem tesz eleget, illetve ha a lakásbérleti 
díj részletekben történő megfizetését az üzemeltetővel kötött megállapodásban vállalta és fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 
d) a felülvizsgálatban nem együttműködő, a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat nem nyújtja be az 
Általános Igazgatási Osztályra. 
(2) Amennyiben a lakbértámogatás és a lakbér-kompenzáció iránti kérelem az (1) bekezdés c) pontja miatt 

került elutasításra, vagy a már megállapított lakbértámogatás és a lakbérkompenzáció megszüntetésre, továbbá a 
bérlő a lakásbérleti díjfizetési kötelezettségének az elutasító vagy megszüntető határozat közlését követően eleget 
tett, úgy kérelmére, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától – a támogatásra illetve 
lakbérkompenzációra jogosító valamennyi feltétel megléte esetén – jogosult lakbértámogatásra illetve 
lakbérkompenzációra.” 

 
3. § (1)  A R. 13/E. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 
„(3a) Amennyiben a bérlő a lakbértámogatás iránti kérelmét az (1) bekezdésben meghatározott határidőn túl 

nyújtja be, úgy – lakbértámogatásra jogosultsága esetén – a kérelem benyújtását követő második hónap első 
napjától lesz jogosult lakbértámogatásra.” 

(2) A R. 13/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) Amennyiben a bérlő a lakbérkompenzáció iránti kérelmét az (1) bekezdésben meghatározott határidőn 

túl nyújtja be, úgy – lakbérkompenzációra jogosultsága esetén – a kérelem benyújtását követő második hónap 
első napjától lesz jogosult lakbér-kompenzációra.” 

 
4. § Ez a rendelet 2016. május 30-án lép hatályba és 2016. május 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2016. május 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2016. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma :  360/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-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. Közmeghallgatás 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi feladat-

végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” 
végelszámolási nyitómérlegéről 

4. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni 
eredményének felhasználásáról 

5. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet működésével kapcsolatos döntésekről 
6. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet 
helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, 
telephelyek létesítése-törléséről, társasági szerződésének a módosításáról 

7. Beszámoló a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
2015. évi tevékenységéről 

8. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos egyes képviselő-
testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről 

9. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának, a 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai 
összegezésnek, a vagyonkezelői szerződés módosításának, valamint az Önkormányzati Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadásáról 

10. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2015. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjeszt ő, előadó a 2-10. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

11. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás körében 
nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Köves Gábor Nándorné, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 

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

13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának Szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 
elfogadásáról 

14. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
15. Előterjesztés a Városi Strandfürdő működési rendjének módosításáról 
16. Előterjesztés a „Könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” témájú pályázatról 
17. Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet” című pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásokról 
18. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtásáról 
19. Előterjesztés a Helyi Akciócsoporthoz való csatlakozásról 
20. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra történő pályázat 

benyújtásáról 
21. Előterjesztés az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok 
keretében” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról és az előkészítéshez kapcsolódó 
megrendelésekről 

22. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatához kapcsolódó hozzájárulásról 
23. Előterjesztés az ivóvíz közmű vagyon bérleti díj ellenében történő működtetéséről 
24. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
25. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
26. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 

összegzésről 
27. Tájékoztató a Zagyva folyó töltésén elkészült kerékpárút – (Hatvan-Boldog közötti szakaszának) 

igazságügyi szakértői vizsgálatáról és megállapításairól 



28. Előterjesztés a hatvani 10102/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 
megállapodásáról 

29. Előterjesztés a hatvani 2605/4 hrsz.-ú ingatlan megosztásáról 
30. Előterjesztés postai előreszállítási láda elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
31. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére gépjármű beszerzéséről 
32. Előterjesztés egyes képviselő-testületi határozatok módosításáról 
33. Előterjesztés a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. szám alatti társasház tető szigetelésének támogatásáról 
34. Előterjesztés a Rákóczi úti környezetrendezés tervezési feladatairól 
35. Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky úton kialakításra kerülő autóbusz öblök tervezéséről 
36. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
37. Beszámoló az útkarbantartás feladatterv 2015. évi végrehajtásáról 
38. Beszámoló a felszíni csapadékelvezetési feladatok 2015. évi ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 12-38. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
39. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának 

elbírálásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  361/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 870. (XI. 27.) 2014. évi; 742. (X. 29.) 2015. évi; és a 135. (II. 
25.), 188., 210. (III. 31.), 271. (IV. 21.), 280., 281., 283., 284., 285., 286., 288., 289., 290., 291., 292., 295., 296., 
297., 298., 299., 300., 301., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 320., 321., 322., 
323., 324., 325., 326., 327., 328., 332., 333., 334., 349., 351. (IV. 28.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  362/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára  tekintettel a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. második féléves feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  363/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jelen 2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő 
mellékletét 12.915 eFt eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  364/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 8.082 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és azt az 
eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  365/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  366/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
„v.a.” (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 107. §-a alapján a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolási nyitó mérlegét 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  367/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő 
mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 

 
Határozat száma :  368/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre szóló közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  369/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság -3.557 eFt mérleg 
szerinti eredményének elfogadásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Hatvan Város 
Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  370/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. 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, hogy 



a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Gyuricza Zoltán István 3000 Hatvan, Munka 
utca 18. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondásának tudomásulvétele tárgyában.  

 
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, hogy 
a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Lisztik Lászlóné 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. 
szám alatti lakos 5 éves határozott időtartamra szóló felügyelőbizottsági tagnak történő megválasztása 
tárgyában, akként hogy megbízatását ingyenesen látja el. 

 
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, hogy 
a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Szabó Zsuzsanna kizárt taggal történő 
elszámolás tárgyában. 

 
4.) 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, hogy 
a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet alapszabályát módosító 
egységes szerkezetbe foglalt okirat elfogadásának a tárgyában.” 

H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  371/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 13.000.000,-Ft, azaz Tizenhárommillió 
forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzá járulással történ ő felemelésére az alábbiak 
szerint.  
 
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a tá rsaság rendelkezésére bocsátották, így a törzst őke 
emelés törvényi feltétele megvalósult.  A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  
 
Tőkeemelés mértéke: 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint. 
Tőketartalék mértéke: 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint. 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tagnak 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer 
forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie, valamint 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint 
köteles a társaság rendelkezésére bocsátani pénzbeli vagy nem pénzeli vagyoni hozzájárulásként tőketartalék 
jogcímén. 
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. július 31. napjáig kell a társaság bankszámlájára befizetni, 
illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tőkeemelésben egyedüli tagként 
vesz részt, úgy az Önkormányzat és a Társaság között megkötött tagi kölcsönszerződések alapján tagi kölcsön 
jogcímén átadott 30.965.522-Ft összegből a jegyzett tőkeemelés során tőketartalék jogcímén 27.000.000,-Ft, azaz 
Huszonhétmillió forint összeget biztosít. 
 
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a tőkeemelés 
elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. 
Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon belül a többi tag 
gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek 
jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok 
törzsbetéteik arányában jogosultak. 
 
A társaság taggyűlése akként rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője postai úton a fenti 15 napos határidő 
szabásával értesítse a tagokat az elsőbbségi joguk gyakorlásának tárgyában.” 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  372/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy taggyűlés a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:18 §-a alapján az alábbi intézkedést hozza meg: 



A társaság taggyűlése – figyelemmel a Ptk. 3:189. §-ában meghatározottakra – kötelezettséget vállal arra, hogy a 
társaság tőke szerkezetét (saját tőke – jegyzett tőke aránya) – figyelembe véve a 2016. június 30. napjára 
készítendő éves közbenső mérleg sorait – szükség esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően helyreállítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  373/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, a társaság 2015. évi 
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatban 3.185.357 eFt egyező eszköz-
forrásoldali mérlegfőösszeggel, -54.732 e Ft összegű eredménnyel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  374/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
társasági szerződésének módosítását a jelen határozat mellékletét képező társasági szerződést módosító okirat 
egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a társasági szerződés módosításának következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásban szükséges okiratok aláírására. 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

(A 374/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  375/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. által készített 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 
beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  376/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2013. (I. 31.) és a 466/2013. (VI. 27.) számú határozatait 
hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 
 



Határozat száma :  377/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező, 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési 
Szabályzatát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési 
Szabályzatának elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 377/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  378/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező, 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2015. évi közbeszerzésekről 
szóló éves statisztikai összegezését. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a 2015. évi 
közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezés elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak 
megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 378/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  379/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét, a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés 
módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a vagyonkezelői 
szerződés módosításának elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 379/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  380/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező, 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 380/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  381/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2015. évi beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 15. 
F e l e l ő s  : „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
 
 
 



 
 

Határozat száma :  382/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a 
személyes gondoskodás körében végzett 2015. évi feladatellátásról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  383/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 2016-2018. évekre 
vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 15. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  384/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 11025 hrsz.-ú zártkerti közutat „Szúnyogos kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  385/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonban lévő hatvani 0335/8 hrsz.-ú utat „Hídelőtti utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  386/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
(székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) csatlakozzon a Hungary Card programhoz. A képviselő-testület 
felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a Hungary Card programhoz való csatlakozás érdekében szükséges 
intézkedéseket megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  387/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Hatvan Városi 
Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 1.) működési rendjének 2016. június 11-től érvényes bérlet és jegyárakra 
vonatkozó mellékletét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

STRAND SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI 

2016. 

  BELÉPŐJEGY ÁRA FT / ALKALOM BÉRLET ÁRA FT / 10 ALKALOM 

  

  

HATVAN KÁRTYÁVAL, 
TURIZMUS 

KÁRTYÁVAL (Hungary 
Card)   

HATVAN KÁRTYÁVAL, 
TURIZMUS 

KÁRTYÁVAL (Hungary 
Card) 



REGGELI 
USZÓBÉRLET H-V 

06:00-8:00 
X X 4500.- 3600.- 

REGGELI 
USZÓBÉRLET H-V 

06:00-8:00 DIÁK-NYU. 
X X 4000.- 3200.- 

FELNŐTT 
BELÉPŐJEGY 

1000.- 800.- 8500.- 6800.- 

DIÁK,NYUGDÍJAS 
BELÉPŐJEGY 

750.- 600.- 6000.- 4800.- 

FELNŐTT DÉLUTÁNI 
14:00-19:00 

750.- 600.- 6000.- 4800.- 

DIÁK, NYUGD. 
DÉLUTÁNI 14:00-

19:00 
650.- 520.- 5000.- 4000.- 

DÉLUTÁNI 
ÚSZÓJEGY 17:00-

TŐL 
550.- 440.- 4500.- 3600.- 

EGYÉB JEGY ÁRAK FT / ALKALOM 

HATVAN KÁRTYÁVAL, 
TURIZMUS KÁRTYÁVAL     

(Hungary Card) 
NAPOZÓ ÁGY 

BÉRLET 
500.- X X 

CSOPORTOS 
BELÉPŐ 10 FŐTŐL 

500.- X X 

CSOPORTOS 
BELÉPŐ 10 FŐTŐL 

diák-nyugdíjas 
450.- X X 

CSALÁDI  
BELÉPŐJEGY  2 

GYEREK-2 FELNŐTT 
2700.- 2500.- 

 
Határozat száma :  388/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Ady Endre Könyvtárnak (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” tárgyú felhívásra 
benyújtandó pályázatát és az ehhez szükséges 10 % önerőt bruttó 350.000,- Ft összegben biztosítja. Az önerő a 
Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében lévő 
„Közművelődési intézmények pályázati önrész” költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület nyilatkozza, 
hogy az Ady Endre Könyvtár 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti épületét fel kívánja újítani a 2016. év 
folyamán, melyre az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe 100.000.000,- Ft került betervezésre. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. (pályázat benyújtása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  389/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Tízpróba Magyarország Kft. „Sportból a legtöbbet” 



című pályázati felhívására a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó u. 10.), a 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.) és a Hatvani 5. Számú Általános 
Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) benyújtandó pályázatát. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázatokhoz szükséges adatlapok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 4. (pályázati adatlapok aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  390/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatás” „C” alcél című pályázati felhívásra. A pályázat becsült összköltsége bruttó 
15.072.230.-Ft. Az igényelt támogatási összeg bruttó 7.536.115.- Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 7.536.115.-Ft 
pályázati önerő szükséges. A pályázati önrész Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati képviselők járdafelújítási keretei 
terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására 
és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 2. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  391/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 
25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
– Lestyán Balázs alpolgármester; 
– Schósz Gabriella irodavezető; 
– Tóth Ivett osztályvezető; 
– Misi Balázs útügyi ügyintéző; 
– Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  392/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított 
városi helyi fejlesztések megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoporthoz Hatvan Város Önkormányzata 
csatlakozzon, valamint, hogy a regisztrációs eljáráshoz és sikeres regisztráció esetén a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  393/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-15 kódszámú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázatra. A támogatás maximális mértéke az összes 
elszámolható költség 100 %-a, amely minimum 10.000.000 Ft, maximum 230.000.000 Ft (kivéve az első 
benyújtási szakasz komplex energetikai felújításai kivételével, ahol legfeljebb 160.000.000 Ft). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 7. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  394/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című 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) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Hargitai János műszaki ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  395/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.2-15 kódszámú, 
„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 
energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” című pályázati felhívásra, amelynek célja 
Hatvan városában napelem park beruházás megvalósítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 
500.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  396/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 kódszámú, „Önkormányzatok által vezérelt, a 
helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 
komplex fejlesztési programok keretében” című 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.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Hargitai János műszaki ügyintéző; 
4.) Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 1. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  397/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 kódszámú, „Önkormányzatok által vezérelt, a 
helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 
komplex fejlesztési programok keretében” című pályázat benyújtásához szükséges projektterv, megvalósíthatósági 
tanulmányterv, engedélyes terv, csatlakozási terv elkészítésével a Sárköz Green Plan Kft.-t (székhely: 6500 Baja, 
Árpád tér 1. fsz. 3.) bízza meg, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 22.860.000 Ft összegben.  
A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
Bástya út közvilágítás a T-COM kiépítéssel sorról 20.000.000 Ft összegben, valamint a Díszkivilágítások Kossuth 
L. Ált. Iskola sorról 2.860.000 Ft összegben átcsoportosításra kerül erre a feladatra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  398/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
(székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) pályázatát a hajléktalanok nappali melegedőjeként és éjjeli 
menedékhelyeként funkcionáló 3000 Hatvan, Nagyteleki út 1/A. szám alatti épület felújítására a TOP-4.2.1-15 
kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívás 
keretében. A képviselő-testület hozzájárul az önkormányzati tulajdonú épület felújításához. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. (nyilatkozat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  399/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, 
Hadnagy u. 2., cégjegyzék száma: 10-10-020086; képviseli: dr. Bánhidy Péter vezérigazgató) és Hatvan Város 
Önkormányzata között 2015. október 19. napján létrejött az ivóvíz közmű vagyon éves bérleti díj fizetéséről szóló jelen 
határozat mellékletét képező megállapodást.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 

(A 399/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  400/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, meghívásos eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 1.600.000.000.-Ft. 
A pénzügyi fedezetnek a 2016. évre szükséges összege Hatvan város 2016. évi költségvetésében szerepel, a 
további évek során szükséges fedezet összege a következő évek költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátása” elnevezésű, nettó 1.600.000.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, meghívásos eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;  
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
4.) Smidné Vereb Julianna, Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője; 
5.) dr. Barkóczi Péter, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  401/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 37.000.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2016. évi és 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 37.000.000.-
Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Hargitai János, energetikus; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  402/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 402/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 



Határozat száma :  403/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
megállapodást kössön a 10102/5 hatvani helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával 
Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés 
finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletnek a külterületi ingatlanok 
belterületbe vonása esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást 
kérő ingatlan tulajdonosa saját költségén vállalja a földrészlet ellátását biztosító, a hatályos szabályozási tervben 
kijelölt vagy hatósági határozatban előírt közút kiépítését, a közműhálózat-fejlesztését, valamint a 
környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások létesítését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  404/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a hatvani 2605/4 hrsz.-ú, 1 ha 1157 m2 
nagyságú, kivett középiskola megjelölésű, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 6. szám alatti ingatlan 
megosztásra kerüljön olyan módon, hogy a megosztást követően abból kialakuljon 
- a hatvani 2605/6 hrsz.-ú, 1.000 m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan, valamint  
- a hatvani 2605/5 hrsz.-ú, 1 ha 157 m2 nagyságú, kivett középiskola megjelölésű ingatlan a határozat mellékletét 
képező változási vázrajz szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására, a kapcsolódó okiratok 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 404/2016. (V. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  405/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Magyar Posta Zrt. (székhely: 

1138 Budapest,  Dunavirág u. 2-6.) részére, hogy a 3000 Hatvan, Doktay Gyula u. 94. számú ingatlan előtt, a 
címhelynél lévő beton alapzatú villanyoszloptól kb. 1 méterre, az oszlop vonalában, a hatvani 1185 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú területen a kézbesítési tevékenység ellátását támogatandó egy darab előreszállítási 
ládát helyezzen el 2016. június 1-jétől határozatlan időtartamra, azzal, hogy az  előreszállítási láda 
leszerelésekor a területen az eredeti állapotot vissza kell állítani. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat és a Magyar Posta Zrt. között 

2008-ban tároló ládák elhelyezésére vonatkozó megállapodást olyan módon, hogy a megállapodás 1. számú 
melléklete kiegészül a következő címhellyel: Doktay Gyula u. 94.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás módosításának aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  406/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 276/2016. (IV. 21.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.” 
 
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 :  407/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat 
nevében a Hatvani Szolgáltató Intézmény feladatellátásához szükséges gépjárművet legfeljebb 1.300.000,- Ft értéken 
vásárolja meg, továbbá felhatalmazza, hogy az adásvételi szerződést aláírja, a szükséges jognyilatkozatok megtegye. 
A szükséges pénzügyi forrás a gépjármű megvásárlására a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 
12.) önkormányzati rendeletben a járműpark megvásárlása költséghelyen 952.000,- Ft összegben, valamint 348.000,- 
Ft összegben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 



Határozat száma :  408/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 347/2016. (IV. 28.) számú határozatát olyan 
módon, hogy a „Balogh Ádám utca” szövegrész helyébe a „Baross Gábor utca” szövegrész lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  409/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 348/2016. (IV. 28.) számú határozatát olyan 
módon, hogy a „szobaajtóra” szövegrész helyébe a „szobaablakra” szövegrész lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  410/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich út 3-5. szám alatti társasház tető 
szigetelése tárgyában utólagos tulajdonosi hozzájárulását adja a tető szigetelési munkáinak elvégzéséhez a 
társasház által beszerzett árajánlat alapján. A felújítás külön pénzügyi forrást nem igényel.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. (társasház értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  411/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Rákóczi út páratlan oldalán a 3-55. számú 
ingatlanok előtti, valamint a páros oldalon a Rákóczi út 14. számú ingatlan és az Arany János utca között levő 
önkormányzati tulajdonú közterületek I. és II. ütemének tervezési feladatainak elvégzésével az S-TÉR Kft.-t (1091 
Budapest, Üllői út 5. III/23.) bízza meg bruttó 2.044.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján 
az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  412/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky úton 4 db autóbusz-megálló 
engedélyezési tervének elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. 
II./12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 635.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletben 
általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  413/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. évi 
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 156/2016. (II. 25.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2016. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Óvodák 
(bruttó E Ft) 

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u . 3.)   
Biztonsági kerítés építése a gyermekudvar utca felőli részére 320 



Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13 .)   
Gázóra helyiség tetejének a cseréje (4m2) 25 
Redőnyök átalakítása és visszaszerelése 112 

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

Járda kiszélesítése a konyháig 112 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája ( 3000 Hatvan, Bajcsy 
Zsilinszky út 13.)   
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre 198 
Általános iskolák   

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan , Kossuth tér 1.)   
Tetőfedés javítása, beázások megszüntetése 200 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szaba dság u. 13.)   

Tornatermi tetőszigetelés 6 000 

Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan,  Bajcsy Zs. út 8.)   

Fizikaterem átalakítása 5 910 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Ha tvan, Rákóczi út 4.)   
Szilárd burkolat készítése a konyhához 300 
Torneterem tetejénak javítása 138 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egység es Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000  Hatvan, Ratkó József u. 10.)   
A számítástechnikai teremben a mennyezet vakolat javítása, festés és a fal vizesedésének 
megszüntetése 500 
Földszinten a balesetveszélyes járólapok kijavítása 150 
Lépcsőkön lévő sérült csúszásgátlók pótlása, cseréje 96 

Középiskolák   

Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola  és Kollégium   

Kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.)   
Kollégium IV. emeleti szintjének a felújítása 10 000 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat:    
Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat B ölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. 
út 1.)   
Halacska csoport udvarán a járda és a csatorna közötti betonszélek biztonságossá tétele 11 

Hajós A. úti Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.)   
Terasz ajtó és ablak cseréje 232 
Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú M űvészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.)   
Festés 250 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi  B. u. 44.)   
Melegvíz keverő szelepek cseréje 416 

    
tartalékkeret 5 030 

    

Összesen: 30 000 
 

Határozat száma :  414/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 4.) tornatermének tetőjavítási és kárenyhítési, valamint további beázás megelőzési munkáinak 
elvégzésével a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 137.160,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  415/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az útkarbantartási feladatterv 2015. évi végrehajtásáról szóló 
beszámolót jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  416/2016. (V. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 2015. évi ellátásáról 
szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.” 

 
Határozat száma :  417/2016. (V. 26.)  zü. sz. képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Tóthpál Tamás az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény magasabb vezetői beosztására benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
a pályázati felhívás részeként benyújtandó iratokat teljes körűen nem csatolta, és a pályázati eljárás során 
hiánypótlásra nem volt lehetőség.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  418/2016. (V. 26.)  zü. sz. képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezésű 
intézmény igazgatói (magasabb vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja, Ferencz Beatrixet pályázata alapján nem nevezi ki az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) igazgatójának.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  419/2016. (V. 26.)  zü. sz. képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói 
feladatainak ellátásával Ferencz Beatrixet bízza meg az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes 
lezárásáig, de legkésőbb 2016. szeptember 1. napjáig.  
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…)” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  420/2016. (V. 26.)  zü. sz. képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános 
pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. (pályázati felhívás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet  
 

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény  
 

igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével) 
 
Foglakoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.02. – 2018.09.01-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 12. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 
amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az 
intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű 
ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatt időarányos 
betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati 
közszolgáltatást nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a 
törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. (1), 6/E. (2) és 6/F. (1) bekezdései alapján: 

– szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (aki legalább az egyik kulturális intézménytípus 
intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel), azaz 

– rendelkezik 2009. előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és a végzettségnek és 
szakképzettségnek és egyben a közérdekű muzeális gyűjtemény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy  

– rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy rendelkezik nem szakirányú 
egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi 
képzettséggel, idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert 
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi 
teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy 
az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez. 

–  magyar állampolgárság,  
–  büntetlen előélet. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
− fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a korábbi 

munkahelyeket is, 
− a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja, 
− a végzettséget igazoló okmányok,  
− 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
− a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §-a alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 



− nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 

− nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 
 
A beosztás betölthetőségének időpontja:  
A beosztás legkorábban 2016. szeptember 2. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai 
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás 
megnevezését: igazgató. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg, továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 1. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja -  www.kozigallas.gov.hu 

 
* * * 

 
K I V O N A T  

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2016. május 26-án 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Zagyva folyó töltésén elkészült kerékpárút – (Hatvan-Boldog közötti szakaszának) 
igazságügyi szakértői vizsgálatáról és megállapításairól 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Zagyva folyó töltésén elkészült kerékpárút – (Hatvan-Boldog közötti szakaszának) 
igazságügyi szakértői vizsgálatáról és megállapításairól szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített 
írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


