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 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. JÚLIUS 10-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  372/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 10-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 
pályázatok értékeléséről 

3. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatok benyújtásáról 
4. Előterjesztés a 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi támogatási 

lehetőségről 
5. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-5. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  373/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának az 1. számú 
mellékletben szereplő, egységes szerkezetbe foglalt szövege szerinti módosításairól szóló 
előterjesztést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat képviseletében, a 
Társulási Tanács ülésén, a Társulási Megállapodás 1. számú melléklet szerinti módosításáról szóló 
döntés esetén szavazáskor tartózkodjon.” 

 
H a t á r i d ő  : Társulási Tanács ülése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  374/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4513 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Bányász u. 6. sz. alatt található, 397 m2 nagyságú, kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló 302/2017. (V. 25.)  számú határozata alapján meghirdetett nyílt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Maksa István és Maksa Istvánné (lakcíme: 
3000 Hatvan, Martinovics u. 9/a.) részére bruttó  2.350.000,- Ft, azaz Kettőmillió-háromszázötvenezer forint 
vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  375/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 kódszámú, „A 
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című pályázati felhívásra. A támogatás mértéke maximum bruttó 300.000.000,- Ft lehet. 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  : 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  376/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.2.1-16 kódszámú, 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati felhívásra. A támogatás 
mértéke maximum bruttó 200.000.000,- Ft lehet. 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  : 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  377/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-16 kódszámú, 
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra. A támogatás mértéke maximum 
bruttó 400.000.000,- Ft lehet. 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  : 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  378/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatokat kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 kódszámú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra. A támogatás mértéke 
maximum bruttó 400.000.000,- Ft lehet. 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  : 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  379/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-16 kódszámú, „Zöld 
város kialakítása” című pályázati felhívásra. A támogatás mértéke maximum bruttó 800.000.000,- Ft lehet. 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  : 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  380/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 kódszámú, 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra. A támogatás 
mértéke maximum bruttó 400.000.000,- Ft lehet. 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  : 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  381/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett, „A 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez kapcsolódó egyedi támogatási lehetőségről” 
című pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 1.500.000.-Ft, a támogatási intenzitás 100 
%. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok 
aláírására és a nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. július 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  382/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2017. évi 
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 121/2017 (II. 23.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 melléklet 

2017. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó E Ft) 
Óvodák   
Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u . 3.)   
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben (36/2010.) felvett hiányosságok pótlása (EPH 
bekötés hiánya) 800 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi  B. u. 44.)   
gyermekmosdók teljes felújítása: szerelvények, burkolatok cseréje, elválasztók felszerelése 
(4db) 1db! 1 775 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 700 
Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13 .)   
Csiga csoport gyermekmosdójának járólapozása, csempézése 1 464 
udvari tárolón tetőcsere 125 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 600 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    
tető átvizsgálása, tetőcserép sok helyen törött 1 000 
ivókút kialakítása az udvaron 238 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 450 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösma rty tér 1.)   
étkező kialakítása (gipszkartonnal leválasztva, szekrénykonyha, harmonika ajtó) függetlenül a 
melegítő konyhától 514 
udvari játékok folyamatos cseréje, balesetveszélyes homokozó átalakítása 250 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Z s. út 10.)   
az épület körül és a bejáratoknál a belső járdák burkolatának cseréje térkőre, több helyen 
balesetveszélyes 1 000 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 700 
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. Út  10.)   
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 361 
Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
Kék cinege csoport mosdójának felújítása, rendkívül erős, szúrós csatornaszag észlelhető 
minden nap. 1 353 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 370 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hájós Alfréd u. 5.)   
tető több helyen beázik, javítása szükséges 1 000 
érintésvédelmi hiányosságok pótlása 1 400 
Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
Katica csoport udvarán az ütésálló burkolatának több helyen felvált, az alatta levő beton 
balesetveszélyes 92 
konyhai elszívó motorvédelmének kialakítása 79 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács út 3.)   
udvaron lévő tartóoszlopok, akadálymentes feljáró éles peremének élvédővel történő 
burkolása, balesetveszély miatt 127 
Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2.)   
tornaterem főfalainak vakolat javítása és festése, főfalak előtt futó csővezetékek és ajtók 
festése 566 
    
tartalékkeret 36 
    
Összesen: 15 000 

 



Határozat száma :  383/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 44.) 1 db vizesblokkjának teljes felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 
1141 Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 1.774.424,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  384/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Vörösmarty téri 
Óvodában (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 3.) teakonyha kialakításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 
Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 513.810,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  385/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) tornaterme főfalainak javítási és festési munkáival az 
IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 565.023,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  386/2017. (VII. 10.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.) konyhai elszívó motorvédelmének 
kialakításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 78.181,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


