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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
30/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

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

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

 
1. § (1) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba, és 2016. november 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2016. október 27. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

1. melléklet a 30/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A képvisel ő-testület tagjai 

 
Polgármester (egyben a 6. sz. egyéni választókerület képviselője): 
 
 HORVÁTH RICHÁRD  (FIDESZ-KDNP) 
 
Egyéni választókerületek képviselői: 
 
1. sz. TARSOLY IMRE  (FIDESZ-KDNP) 
2. sz. SZINYEI ANDRÁS  (FIDESZ-KDNP) 
3. sz. LESTYÁN BALÁZS  (FIDESZ-KDNP) 
4. sz. NÁDAS SÁNDOR  (FIDESZ-KDNP) 
5. sz. KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ (FIDESZ-KDNP) 
7. sz. KONDEK ZSOLT  (FIDESZ-KDNP) 
8. sz. PAPP ISTVÁN  (FIDESZ-KDNP) 
 
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők: 
 
 BASA ZOLTÁN  (Együtt Hatvanért Egyesület) 
 PALIK JÓZSEFNÉ  (Együtt Hatvanért Egyesület) 
 RÁKÓCZINÉ LÓZS CSILLA  (JOBBIK)” 
 

2. melléklet a 30/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
A képvisel ő-testület állandó bizottságainak összetétele és tag jai 

 
Jogi és Ellenőrzési  Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Nádas Sándor  
Elnökhelyettese: Papp István  
Tagja a képviselők közül: Basa Zoltán  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Kovács Gábor Istvánné 
 Rodek Antal 
 
Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Tarsoly Imre  
Elnökhelyettese: Rákócziné Lózs Csilla  
Tagja a képviselők közül: Kondek Zsolt 
 



Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Freili Géza 
 Kocsis Attiláné 
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság – 5 tagú  
Elnöke: Papp István  
Elnökhelyettese: Kondek Zsolt 
Tagja a képviselők közül: Palik Józsefné  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Marján János 
 Bagi Miklós 
 
Szociális és Lakásügyi Bizottság – 5 tagú 
Elnöke: Kondek Zsolt 
Elnökhelyettese: Tarsoly Imre 
Tagja a képviselők közül: Nádas Sándor  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Csinger Béla 
 Ézsiás Norbert” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
31/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 

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

1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) és (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A parkolási engedély és a behajtási engedély az engedéllyel ellátott gépjármű mindenkori vezetőjét 
jogosítja fel a parkolásra és behajtásra. 

(4) Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal és a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában 
lévő, illetve az általa üzemeltetett vagy használt minden gépjárműre, kérelemre, parkolási engedély és behajtási 
engedély ingyenesen jár a Kártya mellé.” 

 
2. § A R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya kivételével – a hozzá 

külön igényelhető parkolási engedéllyel együtt ingyenes parkolási lehetőséget biztosít a közterületek eltérő 
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott valamennyi díjövezetben. 

(2) A Kártya – az ingyenesen kiadott szociális vásárlási kedvezményre jogosító Kártya kivételével – a hozzá 
külön igényelhető behajtási engedéllyel együtt szabad közlekedést biztosít az 1. mellékletben meghatározott 
utcákban állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére, valamint a hatvani székhellyel és az 1. 
mellékletben meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség 
nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek részére.” 

 
3. § (1) A R. 5. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Egyszeri alkalommal mentesül a Kártya igénylésének díja alól, aki) 
„c) részére a szociális rendelet alapján a szociális vásárlási kedvezményre jogosító kártya igénylése és 

érvényesítése térítésmentes, kivéve, ha a Kártya jogosultja parkolási engedélyt és behajtási engedélyt is igényel.” 
(2) A R. 5. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(6)A Kártyához természetes személyek részére egy parkolási engedély és egy behajtási engedély igényelhető 

külön térítés nélkül, a 6. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével. 
(7) Amennyiben a természetes személy Kártyatulajdonos több gépjárművel rendelkezik és további 

kedvezményt kíván igénybe venni, a 6. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével, legfeljebb további 3 db parkolási 
engedélyt és további 3 db behajtási engedélyt igényelhet a 3. mellékletben meghatározott igénylőlapon és ezért 
külön díjat kell fizetnie. A további engedély díja: 200 Ft/engedély. 

(8) Év közben történő gépjárművásárlás esetén természetes személyek részére az új parkolási engedély, 
behajtási engedély díja 200 Ft/engedély.” 

 
4. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § (1) A hatvani székhellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, valamint egyéni 

vállalkozók és egyéni cégek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével egy Kártyát és a kártyához kérelemre, 
maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre, 5 db parkolási engedélyt igényelhetnek. Az 1. mellékletben 



meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező hatvani székhelyű jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek a (2) bekezdésben foglaltak kivételével egy 
Kártyát és a Kártyához kérelemre, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre, 5 db parkolási engedélyt és 5 db 
behajtási engedélyt igényelhetnek. 

(2) A hatvani székhellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek közül 
az önkormányzati költségvetési szervek, egyházak, egyesületek egy Kártyát és a kártyához kérelemre öt parkolási 
engedélyt igényelhetnek. Az 1. mellékletben meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
hatvani székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok közül az önkormányzati költségvetési 
szervek, az önkormányzat által működtetett intézmények, egyházak, egyesületek egy Kártyát és a Kártyához 
kérelemre öt parkolási engedélyt és öt behajtási engedélyt igényelhetnek. Azon jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek, melyek Hatvan Város Önkormányzatával 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződést kötöttek, egy Kártyát, 
kettő parkolási engedélyt, lakcímtől, székhelytől, telephelytől függetlenül kettő behajtási engedélyt ingyenesen 
igényelhetnek. Ingyenesen igényelhetnek egy kártyát és legfeljebb három parkolási engedélyt az országos vagy 
megyei szervek helyi szervei és delegáltjai. 

(3) A Kártyatulajdonos hatvani székhellyel és telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek esetében, a (6) bekezdésben foglaltak kivételével, a 
parkolási engedély díja 1-3. engedély esetén 10.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5. engedély esetén 15.000 
Ft/gépjármű/év. 

(4) A Kártyával rendelkező és az 1. mellékletében meghatározott utcákban székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező hatvani székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók 
és egyéni cégek estében, a (6) bekezdésben foglaltak kivételével együttesen a parkolási engedély és a behajtási 
engedély díja 1-3. engedély esetén 10.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5. engedély esetén 15.000.Ft/gépjármű/év. 

(5) A Kártyatulajdonos hatvani székhellyel és telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
jogalanyok, valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek esetében – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az 
év közben történő gépjárművásárlás esetén az új engedély díja: 1.000,- Ft/ engedély. 

(6) A Kártyával rendelkező önkormányzati költségvetési szervek, egyházak, egyesületek részére a parkolási 
engedély és a behajtási engedély ingyenes. 

(7) A hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiség nélküli jogalanyok, 
valamint egyéni vállalkozók és egyéni cégek a Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező munkavállalói 
részére dolgozónként bruttó 3.000 Ft-ért egy kártyát és a kártyához kérelemre maximum 3500 kg összsúlyú 
gépjárműre, egy parkolási engedélyt igényelhetnek. A Kártyával a Kártyához kapcsolódó valamennyi kedvezmény 
igénybe vehető, behajtási engedély azonban nem igényelhető a Kártyához. 

(8) A parkolási engedély és a behajtási engedély kiadási feltétele, hogy a kártya tulajdonosa Hatvan Város 
Önkormányzata felé gépjárműadó tartozással ne rendelkezzen. A parkolási engedély és a behajtási engedély 
kiadása iránti engedély kérelemhez a hatvani illetőségű igénylőnek csatolnia kell a helyi adóhatóság által 
ellenőrzött nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy lejárt esedékességű gépjárműadó tartozása nincs.” 

 
5. § A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Amennyiben a kártya tulajdonosa a kártyaigénylés feltételeinek már nem felel meg, úgy a kártya a 

jogosultság megszűnésének napját követően már nem használható fel. A jogosultság megszűnése esetén a 
kártyát az Ügyfélszolgálaton le kell adni.” 

 
6. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
7. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és 2017. február 1-jén hatályát veszti. 
(2) A 2016. évben kiadott parkolási engedély matrica és behajtási engedély matrica 2017. január 31-ig 

érvényes. 
(3) Hatályát veszti a R. 4. § (3) bekezdése. 

 
Hatvan, 2016. október 27. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 31/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. 
§ (4) bekezdés d) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogköv etkezményeir ől 
szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet mód osítása 

 
1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) I. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § A rendelet hatálya Hatvan város közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott közösségi 
együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást megvalósító természetes személyekre, jogi személyekre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 
 

2. Eljárási rendelkezések 
 

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(3) Az eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. 
(4) Nem indítható eljárás, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak a hatóság 

tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. A határidő számításának 
szabályait a Ket. 94/A. §-a tartalmazza. 

 
3. § A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével 

szemben a Ket. 94/A. § (1a) bekezdésében meghatározott mértékű, a jogsértés jellegével arányban álló 
közigazgatási bírság szabható ki. A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedését 
követő 15 napon belül kell megfizetni Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10403538-49575051-
56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára. 

 
4. § (1) Azoknál a jogsértéseknél, amelyek esetben közigazgatási bírság kiszabásának van helye, a Ket. 94. §-

ban foglalt előírások keretei között – a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával 
az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri. 

(2) A helyszíni bírságot 8 napon belül kell megfizetni az átadott készpénz-átutalási megbízáson. A kiszabott 
bírság meg nem fizetése esetén közigazgatási eljárás lefolytatásának van helye.” 
 
 

2. § A R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 10.000 Ft-ig 

terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 
3. § A R1. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A hatóság az (1) bekezdés 2-7. pontokban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 

5.000 Ft, az 1. pontban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 20.000 Ft mértékű helyszíni 
bírságot szabhat ki.” 

 
4. § A R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 10.000 Ft-ig 

terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.” 
 
5. § A R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A hatóság az (1) bekezdés 1. és 2. pontokban meghatározott magatartás elkövetőjével szemben legfeljebb 

5.000 Ft mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.” 



 
6. § Hatályát veszti a R1.  
a) 5. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 5., 12., 19-25. és 37. pontja, 
b) 8. § (1) bekezdés 6-9., 20. és 22. pontja. 

 
2. A köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldter ületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 

7. § A köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő r) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„r) tömbtelek: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 26. pontja 

szerint meghatározottak az irányadók.” 
 
8. § A R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Tömbtelken – az egységes és rendezett városkép kialakítása érdekében – a 6. § (2) bekezdés c) 

pontjában meghatározott feladatok kivételével a zöldterület kaszálását, gondozását a szolgáltató elvégezi, 
amennyiben a lakóközösség minden év március 31-ig hozzájárulást fizet az Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapjába. A hozzájárulás mértéke: lakásonként 1000 Ft. Igény esetén a szolgáltató által gondozandó tömbtelkek 
felsorolását 3. függelék tartalmazza.” 
 

9. § A R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

3. A közterületek használatáról, valamint a parkoló helyek létesítésér ől és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
10. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 

(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A közterület-használat ellenőrzésének eredményességéről a jegyző a Hatósági Iroda útján a Pénzügyi, 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részére minden tárgyévet követő év február hónapjában köteles 
beszámolni.” 

 
11. § Hatályát veszti a R3. 15. §-a. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
12. § Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályban, és 2016. november 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2016. október 27. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 

 
(A 32/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
33/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete  

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

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

1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet a következő 6/A. 
§-sal egészül ki: 

„6/A. § (1) Amennyiben a törzsvagyon valamely eleme már nem szolgálja közvetlenül a kötelező 
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását, úgy az adott vagyontárgy a törzsvagyon köréből 
kivonható és az üzleti vagyonba sorolható. 

(2) Az ingatlan vagy ingatlanrész forgalomképtelensége e rendelet erejénél fogva megszűnik, ha a helyi építési 
szabályzat végrehajtása céljából az erre vonatkozó jogszabály alapján lefolytatott telekalakítási eljárásban hozott 
jogerős határozat alapján végrehajtható telekalakítás során az ingatlan közterület rendeltetése megszűnik. Az 
ingatlan vagy ingatlanrész a telekalakítási határozat alapján kialakult megnevezése vagy rendeltetése szerint 
korlátozottan forgalomképes vagy üzleti vagyonba sorolható át. 



(3) Az ingatlan vagy ingatlanrész korlátozott forgalomképessége e rendelet erejénél fogva megszűnik, ha a 
helyi építési szabályzat végrehajtása céljából az erre vonatkozó jogszabály alapján lefolytatott telekalakítási 
eljárásban hozott jogerős határozat alapján végrehajtható telekalakítás során kialakuló vagy másik ingatlanba 
beolvadó ingatlan vagy ingatlanrész kötelező önkormányzati feladatkör ellátásához vagy hatáskör gyakorlásához 
nem szükséges. Az ingatlan vagy ingatlanrész a telekalakítási határozat alapján kialakult megnevezése vagy 
rendeltetése szerint üzleti vagyonba sorolandó át. 

(4) A vagyon (1) bekezdés szerinti átsorolásáról a képviselő-testület dönt.” 
 
2. § Ez a rendelet 2016. november 1-jén lép hatályba és 2016. november 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2016. október 27. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. OKTÓBER 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  795/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 27-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 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről 

3. Tájékoztató a 2016/2017. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
4. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő úszásoktatás 2016. évi költségeinek 

változásáról a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Vörösmarty 
téri Óvoda vonatkozásában 

5. Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város támogatásáról 
6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
7. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
8. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról 
9. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 

Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról 
10. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-10. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
12. Előterjesztés önkormányzati honlapok elkészítésével kapcsolatos döntésről 
13. Előterjesztés az „Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” tárgyú 

pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről 
14. Előterjesztés a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

döntésekről 
15. Előterjesztés az „I. világháborús emlékmű helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 
16. Előterjesztés az SKHU/1601 kódszámú, a helyi környezeti és kulturális jellegzetességek népszerűsítése 

tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 
17. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
18. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonában álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről 

szóló pályázatok ismételt kiírásáról 
19. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 6310/8 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről 
20. Előterjesztés a hatvani 0362/1hrsz.-ú földrészletre történő vezetékjog bejegyzéséről 
21. Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szerződés felmondásáról 
22. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak megrendelése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
23. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. szám alatti társasház lift felújításának támogatásáról 
24. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
25. Előterjesztés karácsonyi fényfüzérek beszerzéséről 
26. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
28. Előterjesztés kültéri utcabútorok beszerzéséről 
29. Tájékoztató a 2016/2017. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 12-29. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
30. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma :  796/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 356. (V. 12.), 408. (V. 26.), 475. (VI. 6.), 539., 542., 543., 
544., 565., 566., 583., 584., 585. (VI. 30.), 592., 593., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 602., 603., 



604., 605., 606., 607., 608., 609., 610., 611., 612., 613., 614., 615., 616., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 632., 
633., 634.  (VII. 21.), 645., 646. (VIII. 15.), 656., 698., 699., 702., 703., 704., 705., 707., 716., 730., 731., 732., 
733. (IX. 1.), 737., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., 745., 746., 747., 748., 749., 750., 751., 752., 753., 754., 
755., 756., 757., 758., 759., 761., 762., 763., 764., 765., 771., 772., 773., 775., 786., 787., 788. (IX. 29.) 2016. évi 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  797/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselőt 2016. 
november 1-jétől az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökhelyettesének választja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  798/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 13.100.000,-Ft, azaz 
Tizenhárommillió-egyszázezer 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 200.000,-Ft, azaz Kett őszázezer forint pénzbeli hozzájárulással 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: 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint. 
 
Tőkeemelésben részt vevő személyek: amennyiben a társaság tagjai nem élnek elsőbbségi jogukkal, úgy a 
taggyűlés Kál Nagyközség Önkormányzatát és Nagyút Község Önkormányzatát jelöli 100.000,-Ft-100.000,-Ft 
vonatkozásában. 
 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tag(ok)nak, illetőleg kijelölt 
személyeknek összesen 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell 
teljesítenie. 
 
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. december 31. napjáig kell a társaság bankszámlájára 
befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani. 
 
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. november 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  799/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 180/2016. (III. 21.) és a 636/2016. (VIII. 15.) számú 
határozatait hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  800/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu 
Óvoda és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda intézményi úszásoktatásának 2016. szeptember 1. és 2016. december 
31. közötti időszakára eső többlet pénzügyi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 330 750,- Ft + 



ÁFA összegben biztosítja. A szükséges pénzügyi forrás a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésében 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 
Határozat száma :  801/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére 
500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű anyagi támogatást nyújt a beregszászi „Szociális Konyha” program 
működtetésének támogatására. A fenti összeget a képviselő-testület Hatvan város 2016. évi költségvetésében a 
többletadó bevétel terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 11. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely alulírott helyen és napon létrejött egyrészről 

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., Magyarország; képviseli: Horváth 
Richárd polgármester) 

másrészről  
 
Beregszász Városi Tanács  (székhelye: 90202 Beregszász, B. Hmelnickij út 7., Ukrajna; képviseli: Babják Zoltán 
polgármester; a továbbiakban: Támogatott) között az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 
 

500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint 
 
összegű támogatást biztosít a 801/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a többletadó bevétel terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: a beregszászi „Szociális Konyha” program m űködtetésének 
támogatására. 
 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben fizeti ki a Támogatott részére. 
 
b) A kifizetés feltétele, hogy ha a Támogatott az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a 
Támogató részére. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a Támogatott 
számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott 
legkésőbb 2017. február 15. napjáig a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé. 
 

Az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik Teré z Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda, a Hatvani 
Vörösmarty téri Óvoda úszásoktatásának költségei  

Intézmény neve Csoportok 
száma 

Úszásoktatás 
intézményenkénti 
összóraszáma 
2016. 09.01- 
2016.12.31. 

Nettó 
támogatási 

összeg 

Bruttó 
támogatási 

összeg 

Úszásoktatás 
intézményenkénti 
összóraszámána
k változása 
2016.09.01- 
2016.12.31.  

Nettó 
támogatási 

összeg 
változása 

Bruttó 
támogatási 

összeg 
változása 

Hatvani Brunszvik 
 Teréz Óvoda  1 10 óra 220 500 Ft 280 035 Ft 15 óra 330 750 Ft 420 053 Ft 

Hatvani Varázskapu  
Óvoda 1 10 óra 220 500 Ft 280 035 Ft 15 óra 330 750 Ft 420 053 Ft 

Hatvani Vörösmarty  
téri Óvoda 1 10 óra 220 500 Ft 280 035 Ft 15 óra 330 750 Ft 420 053 Ft 



5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem 
valósult meg, úgy a támogatás összegét a Magyar Nemzeti Bank által megállapított jegybanki alapkamattal 
növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül, haladéktalanul a Támogató 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-495755550-57491000 számú költségvetési elszámolási 
számlájára visszautalni.  
 
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra 
használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 
támogatás összegét a Magyar Nemzeti Bank által megállapított jegybanki alapkamat kétszeresével növelten 
köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását követő 8 napon belül a Támogató 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-495755550-57491000 számú költségvetési elszámolási 
számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától 
számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a támogatási cél a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – 
a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell 
mondania.  
 
8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.  
 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
10. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen 
szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Hatvan, 2016. október …....         Beregszász, 2016. ……………. 
                …....................................................                                 …................................................ 
 Horváth Richárd Babják Zoltán 
 polgármester polgármester 
 Hatvan Város Önkormányzata Beregszász Városi Tanács 
 Támogató Támogatott 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
             ......................................................... 
 Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 

 
Határozat száma :  802/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint testvértelepülés részére 50 db 
közvilágítási lámpatestet, valamint ajtó-ablak kereteket és szárnyakat adományoz mindösszesen bruttó 320.000,- Ft, 
azaz Háromszázhúszezer forint értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adományozási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 11. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  803/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Hegedűs Lilla, Kiszel Eszter, Tóth Sára, Györki Noel, Nagy-Varga 
Vilmos, Kucsik Nóra, Dudola Jázmin és Nagy Zorka gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz háromszázhúszezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 
2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.” 

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

 



Határozat száma :  804/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási 
akcióról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  805/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 
3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) 531/2016. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. december 1-jei hatállyal a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 805/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  806/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és érvényesítésére 
vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy a 2017. évre vonatkozóan a díjakat nem kívánja emelni.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  807/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2017. évi belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(A 807/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  808/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 623/2016. (VII.21.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  809/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a www.hatvan.hu és a www.hatvankartya.hu internetes oldalak 
elkészítésével és fenntartásával a Kreatív-Nova Kft.-t (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 7. I/10.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt a www.hatvan.hu honlap esetében 455.000 Ft (ÁFA mentes) 
egyszeri elkészítési díj, valamint a www.hatvankartya.hu honlap esetében 130.000 Ft (ÁFA mentes) egyszeri 
elkészítési díj, továbbá 150.000 Ft/hónap (ÁFA mentes) rendszerfenntartási díj ellenében. 
A honlapok elkészítésének pénzügyi forrása összesen 585.000 Ft összegben a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
A honlapok rendszerfenntartási díját az önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben tervezni kell.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  810/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a KKETTKK – 56P - 02 
jelű, „Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra, amelynek a célja, hogy Hatvan Város Önkormányzata 



méltóképpen ünnepelhessen az esemény 60. évfordulóján. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 
5.000.000,- 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. október 28. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  811/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KKETTKK – 56P - 02 jelű, „Büszkeségpontok” című pályázati 
felhívás keretében az „Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” tárgyú pályázat 
előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András alpolgármester 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
3.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 27. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  812/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-3.3.2-16 kódszámú, 
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázati felhívásra, amelynek a célja a nevelési-
oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítása, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai 
foglalkozáson kívüli kulturális tevékenységek kidolgozása és megvalósítása az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) közreműködésével. 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. november 29. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  813/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-3.3.2-16 kódszámú, „Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért” 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.) Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke, 
2.) Tyukodiné Márkus Mariann, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. igazgatója, 
3.) Tóth Ivett, Pályázati Osztály vezetője, 
4.) Horváth Gabriella közművelődési referens, 
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 28. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  814/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Honvédelmi Minisztérium által 
meghirdetett nyílt pályázati felhívásra, a Hatvan városi köztemetőben található I. világháborúhoz kapcsolódó 
emlékmű helyreállításának, rendbetételének céljából. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok és dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 10. (pályázat benyújtása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  815/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, a Miniszterelnökség és a Szlovák 
Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság által meghirdetett az 



SKHU/1601 kódszámú pályázati felhívásra „Turisztikai célú fejlesztések a környezeti nevelés, egészségmegőrzés 
és a kultúra jegyében” címmel. Ennek segítségével Hatvan Város Önkormányzata ismertté teheti természeti és 
kulturális értékeit a projektbe bevonni kívánt együttműködő partnerek közreműködésével. A pályázat 
megvalósításához szükséges önerőt, a pályázott összeg 5%-át, maximum 3.850.000,- Ft-ot, azaz hárommillió 
nyolcszázötvenezer forintot biztosít az Önkormányzat. 
Az önerő összegének pénzügyi forrása Hatvan város 2016. évi többletadó bevétele terhére áll rendelkezésre. 
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. november 3. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  816/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SKHU/1601 kódszámú és az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázati felhívás során a „Turisztikai célú 
fejlesztések a környezeti nevelés, egészségmegőrzés és a kultúra jegyében” 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.) Szinyei András alpolgármester, 
2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 
3.) Halmágyi Anett környezetvédelmi ügyintéző, 
4.) Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 27. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  817/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/17 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18. sz. alatt található, 52 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.800.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 2. (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, Tabán u. 22. fsz. 4/18.  sz. kivett lakás megnevezésű 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/17 
-Területe: 52 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Tabán u.  22. 4/18. 
- Közműellátottság: Közművek kikötve 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 2.800.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 280.000,- Ft, azaz Kettőszányolcvanezer 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:  
Szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 4604/18/A/17 helyrajzi számú, kivett lakás 
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: 2016. november 25. 12.00 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 „ 4604/18/A/17 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a 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 az a természetes 
személy, 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 és visszavásárlási 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. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek 
(magánszemélyek) pályázhatnak. 
 
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 :  818/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/33 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. alatt található, 49 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 818/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  819/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/36 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2. sz. alatt található, 49 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi 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 alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 819/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  820/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/38 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3. sz. alatt található, 55 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 820/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  821/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/55/A/42 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. alatt található, 49 m2  nagyságú kivett lakás 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el 
kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 821/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  822/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  6310/8 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan-Nagygombos területén lévő, 8425 m2 nagyságú kivett, beépített terület megnevezésű 
ingatlant elidegeníti legalább bruttó 38.600.000,- Ft, azaz Harmincnyolcmillió-hatszázezer forint (ÁFA mentes) 
vételáron nyílt pályázati eljárás keretében a határozat mellékletét képező pályázati kiírásban foglalt feltételek 
szerint, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy – érvényes pályázat esetén – kérje ki a Magyar 
Állam fenti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozatát.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 2. (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-Nagygombos területén lévő, 6310/8 hrsz.-ú. kivett beépített terület megnevezésű ingatlan 
értékesítése munkahelyteremtő beruházás céljából 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- Hrsz.:  6310/8 
- Területe: 8425 m2 
- Fekvése: belterületi 
- Címe: 3000 Hatvan-Nagygombos 
- Közműellátottság: Közművek nélkül 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  
A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlási jogosultaknak az elővásárlási jogról 
történő lemondása. 
 
A pályázathoz mellékelni kell az ingatlanon tervezett beruházás rövid bemutatását. 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 38.600.000,- Ft, azaz bruttó Harmincnyolcmillió hatszázezer forint, mely értéket el nem érő 
vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 3.860.000,- Ft, azaz Hárommillió nyolcszázhatvanezer 
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: 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 6310/8 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: 2016. november 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 „ 6310/8 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a 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 az a természetes 
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

- a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
- vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja. 

 
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 :  823/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2694/21/A/75  helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan,  Grassalkovich út 7-11. sz. alatt található, 45 m2  nagyságú óvóhely (pince) 
megnevezésű belterületi ingatlan elidegenítésére irányuló, a 775/2016. (IX. 29.) sz. határozat alapján meghirdetett 
nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti dr. Bártfai Ádám részére (lakcíme: 
3000 Hatvan, Toldi u. 18.) bruttó 385.000,- Ft, azaz Háromszáznyolcvanötezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kiírásban foglalt feltételek szerinti adásvételi 
szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 21. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  824/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VT Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel (1016 
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) 2016. október 17-én a 793/2016. (X. 11.) számú képviselő-testületi határozata 
alapján a Hatvan külterületén a 3. sz. főút – Robert Bosch út – 21. sz. főút – M3-as autópálya – Kerekharaszt által 
határolt szerkezeti egységet képező területen Ipari Park beruházáshoz szükséges településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos tervezési feladatra megkötött  tervezési szerződést módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VT Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel 2016. 
október 17-én megkötött tervezési szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 31. (a szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
(A 824/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  825/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú 
hatvani 0362/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Bercsényi útról nyíló, kivett út művelési ágú, 2859 m2 
alapterületű ingatlanon a határozat mellékletét képező változási vázrajzon ábrázolt nyomvonalra vonatkozóan 
ellenérték nélkül vezetékjogot enged a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.; cgjsz.: 09-09-013493; asz.: 13960430-2-09) részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az idegen tulajdonú ingatlan 
igénybevételéről és vezetékjog alapításáról szóló megállapodást és az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges változási vázrajzot aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás és változási vázrajz aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 825/2016. (X. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  826/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, mint megbízó és Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (jelenleg: Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet), 



mint megbízott között foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások biztosítására 2011. július 25. napján megkötött, és 
2015. március 27. napján módosított megbízási szerződést, a megbízási szerződés 10./ pontja alapján 2016. 
december 31. napjára felmondja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a foglalkozás 
egészségügyi szerződés megkötése érdekében három árajánlatot szerezzen be és azt legkésőbb a decemberi 
munkaterv szerinti testületi ülésen, a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása és a megbízási szerződés megkötése 
érdekében terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 1. (árajánlatok beszerzésére) 
  2016. december 15. (legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása és megbízási szerződés 

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

 
Határozat száma :  827/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi 
feladatainak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
közzététele nélküli eljárás keretében.  
A beszerzés nettó becsült értéke 17.082.000.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan város 2017. évi és 2018. évi költségvetéseibe betervezésre 
kerül. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi 
feladatainak megrendelése” elnevezésű, nettó 17.082.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.) 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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  828/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 3000 Hatvan, Horváth Mihály 
út 8. szám alatti társasház részére lift felújításához, melynek költsége 2.300.000,- Ft, fedezete a társasház 
felújítási számláján lévő megtakarítás. A felújítás külön pénzügyi forrást nem igényel. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az írásos szavazólap aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. október 31. (társasház értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  829/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával és elhelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 3.535.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2/a 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok karácsonyi díszkivilágítás karbantartási helyen bruttó 2.000.000,-Ft 
összegben, valamint a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  830/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren megrendezésre kerülő adventi vásárhoz 
kapcsolódó faházak villamos energia ellátásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 
u. 8.) bízza meg bruttó 885.063,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



Határozat száma :  831/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágításhoz kapcsolódó 100 db 20  m 
hosszúságú hideg fehér fényű 200 db LED világítású fényfüzér beszerzésével a QUATTRO-LUX Kft.-t (székhely: 
3525 Miskolc, Jókai Mór u. 6.) bízza meg bruttó 1.254.760,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  832/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Apafi 
u. 27.) bízza meg bruttó 9.906.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen 
1.500.000,-Ft összeg erejéig biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 8.406.000,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  833/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P Kft.-t (székhely: 1108 Budapest, Harmat u. 214-216.) 
bízza meg bruttó 164.465,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  834/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
hangosításával a Mamut Sound Rendezvénytechnika-t (székhely: 3000 Hatvan, Vas Gereben u. 4.) bízza meg 
bruttó 2.159.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre 
kerül 2016. évben bruttó 700.000,- Ft. 
A 2016. évre szükséges bruttó 700.000,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a 
műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 1.459.000,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  835/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
kiszolgálásához szükséges 1 db szaniter konténer bérlésével a JHONNY SERVIS Kommunális Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 495.300,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2016. évben bruttó 342.900,- Ft. 
A 2016. évre szükséges bruttó 342.900,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a 
műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 152.400,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  836/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a JHONNY SERVIS Kommunális Szolgáltató 
Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 64.040,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A 2016. évre szükséges bruttó 37.903,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a 
műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 26.137,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  837/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bélelt 
sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) bízza meg bruttó 3.200.400,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2016. évben 
bruttó 1.600.000,- Ft. 
A 2016. évre szükséges bruttó 1.600.000,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a 
műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 1.600.400,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  838/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő sátortető 
hóeltakarási munkáival a Bánszki Gábor ipari alpinista-kötéltechikus-EVE felülvizsgálót (székhely: 3262 Markaz, 
Jókai út 81.) bízza meg bruttó 222.250,-Ft/alkalom egységáron 666.750,-Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  839/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpálya működtetéséhez 
30 fm kordon bérlésével a JHONNY SERVIS Kommunális Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz 
Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 68.580,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
árajánlattevőt. 
A 2016. évre szükséges bruttó 40.132,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a 
műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 28.448,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  840/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályára történő 
belépéshez szükséges 15.000 db karszalag beszerzésével az Euroko, spol. s.r.o-t  (székhely: Hlavná 116. 079 01 
Veľké Kapušany, Szlovákia) bízza meg bruttó 114.300,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  



Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  841/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályán megtartásra 
kerülő „Késő esti korcsolyázások” alkalmával a fénytechnika biztosításával a SZATYI STAGE TEAM Kft.-t 
(székhely: 5630 Békés, Jantyik út 16.) bízza meg bruttó 650.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen 
biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  842/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya és 
kiszolgáló létesítmények elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 930.910,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A 2016. évre szükséges bruttó 183.550,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a 
műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. A fennmaradó 747.360,- Ft összeg a többletadó 
bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  843/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya alapjául 
szolgáló 80m3 zúzott kő beszerzésével és szállításával a Kavicsút Kft-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4. em. 111.) bízza meg bruttó 670.560,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  844/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2016. november 26-tól 2017. február 26-ig 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi belépőjegy árakat állapítja meg: 

 
Belépőjegyek   Hatvan Kártyával  

Hétköznap 600,- Ft 500,- Ft 

Gyerek jegy hétköznap 400,- Ft - 

Hétvégén (péntek-vasárnap) 900,- Ft 800,- Ft 

Gyerek jegy hétvége 500,- Ft - 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 1.800,- Ft 1.500,- Ft 

Pótjegy 400,- Ft/gyerek - 

Hétvégén 2.600,- Ft 2.300,- Ft 

Pótjegy 500,- Ft/gyerek - 

Jégdisco 500,- Ft - 



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

Gyerek bérlet (10 alkalom) 4.000,-Ft - 

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft 

Korcsolya élezés 500,-Ft/pár - 

Pingvin bérlés 400,-Ft/fél óra - 

Pálya bérlés 15.000/óra - 

Céges belépő hétköznap 500,-Ft - 

Céges belépő hétvége 800,-Ft - 

Céges bérlet (10 alkalom) 5.000,-Ft - 

 
A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságot, hogy – a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a látogatottság növelése 
érdekében – a jegyárakat módosítsa.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 25. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  845/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8.000.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth téren 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési kiadásainak 
biztosítása érdekében. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  846/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
működtetéséhez szükséges jegypénztár üzemeltetésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-t (3000 
Hatvan, Madách Imre utca 12.) bízza meg 3.053.565-Ft keretösszeg erejéig, melyből a 2016. évre eső működési 
költség: bruttó 1.182.985,- Ft, melynek pénzügyi fedezete a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 25. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  847/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
működtetési költségét 6.203.565,- Ft összeggel tervezi, melyből a 2016. évre eső működési költség: bruttó 
1.182.985,- Ft, melynek pénzügyi fedezete a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 
A 2017. évre jutó bruttó 5.020.580,-Ft költség az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások pénzügyi teljesüléséről beszámolót 
kell készíteni legkésőbb a képviselő-testület munkaterv szerinti 2017. évi áprilisi ülésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. április 30. (beszámolásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma :  848/2016. (X. 27.)  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 225 
Udvari játszóeszközök (minibástya csúszdával és ovál fészekhinta) beszerzése és telepítése 500 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13 .)   
Gázóra helyiség tetejének a cseréje (4m2) 25 
Redőnyök átalakítása és visszaszerelése 113 

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

Járda kiszélesítése a konyháig 112 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Z silinszky út 10.)   
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre 1 034 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája ( 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky 
út 13.)   
Belső járdák burkolatának cseréje térkőre 464 

Hatvani BrunszvikTeréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.)   
Szilárd burkolat készítése kiszálláshoz parkoló melletti zöldterületen 650 
Melegvíz keverő szelepek cseréje 416 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.)   
Szennyvízcsatorna épületen kívüli szakaszának cseréje 552 
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 3 150 

Sérült kerítés javítása 102 

Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása 480 

Markovits Kálmán Városi Uszodával közös tűzjelző rendszer szétválasztása 2 278 

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

Fizikaterem átalakítása 0 

Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása 6 995 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)   

Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása 13 109 

Érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása 972 

Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Ha tvan, Rákóczi út 4.)   
Szilárd burkolat készítése a konyhához 616 
Torneterem tetejénak javítása 138 
Tűzjelző rendszerének teljes felújítása 745 



Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egység es Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000  Hatvan, Ratkó József u. 10.)   
Földszinten a balesetveszélyes járólapok kijavítása 150 
Lépcsőkön lévő sérült csúszásgátlók pótlása, cseréje 96 

Középiskolák   
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola ( 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
17.)   
Egyes tantermeinek és folyosószakaszának tisztasági festése 868 

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 Bálint u. 36.)    
Egyes helyiségek festése 250 
Gázkonvektor cseréje 111 

Ady Endre Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtár (3000 Hat van, Mészáros Lázár út 13.)   
tetőjavítás 129 

    
tartalékkeret 0 

    

Összesen: 34 723 
 

Határozat száma :  849/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Kocsis Albert Zeneiskola 
(Hatvan, Balassi Bálint út 36.) gázkonvektorának cseréjével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg bruttó 111.000,- 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 Bástya utca közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghelyről kerül 
átcsoportosításra.” 
 
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 :  850/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Rákóczi út 4.) tűzjelző rendszerének részleges felújításával a tibatrOnic Biztonságtechnikai és Elektronika 
Vállalkozást, Báti Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 729.691,- 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 Bástya utca közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghelyről kerül 
átcsoportosításra.” 
 
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 :  851/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2 db háttámlás pad legyártásával, szállításával a termék 
kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a CZIPART Faipari és Kereskedelmi Kft.-t (3399 Andornaktálya, Hild J. u. 29.) 
bízza meg bruttó 86.360,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  852/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület a 3 db szemétgyűjtő edényzet legyártásával, szállításával a 
termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a CZIPART Faipari és Kereskedelmi Kft.-t (3399 Andornaktálya, Hild 
J. u. 29.) bízza meg bruttó 95.250,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  853/2016. (X. 27.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület 6 db pavilon legyártásával, szállításával, összeszerelésével 
Lerner Csaba egyéni vállalkozót (székhely: 3104 Salgótarján, Csokonai út 17.) bízza meg bruttó 924.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra.” 

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

 
Határozat száma :  854/2016. (X. 27.)  zü. sz.  képv . test. hat.  

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

 
 
 
 

K I V O N A T  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2016. október 27-én 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2016/2017. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2016/2017. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló 
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2016/2017. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2016/2017. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
tárgyú tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


