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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
25/2017. (IX. 29.) 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 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2017. szeptember 30-án lép hatályba és 2017. október 1-jén hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. szeptember 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 25/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 



 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. SZEPTEMBER 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  493/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-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 a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről 
2. Előterjesztés az óvodavezetők illetményének megállapításáról 
3. Előterjesztés dolgozói létszám bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével 

kapcsolatos többlet feladatok finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép Óvodában 
4. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó programjának 

támogatásáról 
5. Előterjesztés a Vadászati Élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak 

módosításáról 
6. Előterjesztés a Civil Alap 2017. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-6. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
7. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
8. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök beszerzéséről és 

adományozásáról 
9. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 
10. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
11. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
12. Előterjesztés a „HATÁRTALANUL” pályázathoz kapcsolódó támogatásokról 
13. Előterjesztés a Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervéhez kapcsolódó 

döntésről 
14. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
15. Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlan kisajátításáról 
16. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú földrészletek zártkerti művelés alól való kivonásáról 
17. Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
18. Előterjesztés a Kossuth téren lévő gyalogos átkelőhely áthelyezésének tervezési munkáiról 
19. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti társasház által felvett lakáscélú kölcsön fizetéséről 
20. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
21. Előterjesztés kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
22. Előterjesztés az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok beszerzéséről és 

kihelyezéséről 
23. Előterjesztés a hatvani sportpark zöldterület-rendezéséről 
24. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó a 8-24. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
25. Egyebek” 

 
Határozat száma :  494/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 907. (XII. 5.) 2016. évi; a 105., 106. (II. 23.), 253. (IV. 27.), 
288., 305. (V. 25.), 320., 337., 345., 360., 361., 368. (VI. 29.), 373., 374., 375., 376., 377., 378., 379., 380. (VII. 
10.), 388, 389., 390. (VII. 28.), 400., 401., 402., 403., 404., 405. (VIII. 22.), 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 
416., 417., 418., 419., 423., 426., 427., 428., 431., 457., 458., 474. (VIII. 31.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  495/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  496/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  497/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  498/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  499/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  500/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  501/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  502/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd. u. 3.) intézményvezetője, Nagy Zsoltné illetményét magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 2017. 
szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 401.940,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) 20.000,-Ft 
(2016.09.01.-2021.06.30.) 
Kereset összesen: 495.020,-Ft 
Kerekítés: -20,-Ft 
Kereset mindösszesen: 495.000,-Ft” 

 



H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  503/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 
2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 365.400,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%) 73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) 10.000,-Ft 
(2016.09.01.-2021.06.30.) 
Munkaközösségi pótlék  9.135,-Ft 
Kereset összesen:  457.615,-Ft 
Kerekítés: -15,-Ft 
Kereset mindösszesen:  457.600,-Ft” 
 

H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  504/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 2017. 
szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 429.345,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%) 73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) 15.000,-Ft 
(2017.08.01.-2022.07.31.) 
Kereset összesen: 517.425,-Ft 
Kerekítés: -25,-Ft 
Kereset mindösszesen: 517.400,-Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  505/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. 
u. 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 2017. szeptember 1-
jétől a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről  szóló 2016. évi XC. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 356.265,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%) 73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) 15.000,-Ft 
(2016.09.01.-2021.06.30.) 
Kereset összesen: 444.345,-Ft 
Kerekítés: -45,-Ft 
Kereset mindösszesen: 444.300,-Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma :  506/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
L. u. 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 2017. 
szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 420.210,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%) 73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) 10.000,-Ft 
(2016.09.01.-2021.06.30.) 
Kereset összesen:  503.290,-Ft 
Kerekítés:  +10,-Ft 
Kereset mindösszesen:  503.300,-Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  507/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 
9.) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika magasabb vezető illetményét 2017. szeptember 1-jétől magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 392.805,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%) 73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,-Ft 
(2016.09.01.-2021.06.30.) 
Kereset összesen: 475.885,-Ft 
Kerekítés: +15,-Ft 
Kereset mindösszesen: 475.900,-Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  508/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. u. 10.) megbízott óvodavezetője, Bereczkiné Valter Anita magasabb vezető illetményét 2017. 
szeptember 1-jétől magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 283.185,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%) 73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 25.000,-Ft 
(2017.08.01.-2018.07.31.) 
Kereset összesen: 381.265,-Ft 
Kerekítés: +35,-Ft 
Kereset mindösszesen: 381.300,-Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  509/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. u. 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett illetményét magasabb vezetői feladatainak ellátásáig 
2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 365.400,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%) 73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) 25.000,-Ft 
(2016.09.01.-2018.03.31.) 
Kereset összesen: 463.480,-Ft 
Kerekítés: +20,-Ft 
Kereset mindösszesen: 463.500,-Ft” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  510/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, Hajós A. u. 
3.) engedélyezi 1 fő 4 órás pedagógiai asszisztensnek 2017. október 1. napjától, határozott időre, 2018. június 30. 
napjáig történő foglalkoztatását, és erre az időszakra az óvoda létszámkeretét 22,5 főben határozza meg. 
Az 1 fő pedagógus asszisztens közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi forrás az 
intézmény 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2018. évi költségvetésbe pedig betervezésre kerül.  
A létszámbővítéssel járó személyi kiadások növekedésére Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Százszorszép Óvoda költségvetése 
fedezetet nyújt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  511/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.) 
részére a 2017. évi költségvetés terhére – 2017. szeptember 1. napjától 2017. december 15. napjáig terjedő 
időszakra – 448.000.- Ft összeget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátása, illetve az 
ellátás finanszírozása céljából.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  512/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2017/2018. tanévben a 300 órát 
magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét, a 2017. december 31-ig felmerülő bruttó 250.000,-Ft 
óradíj és 74.250,-Ft járulék, mindösszesen 324.250,-Ft összeget a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó 
összeg, 500.000- Ft óradíj és 148.500.-Ft járulék, mindösszesen 648.500.-Ft figyelembe vételre kerül a 2018. évi 
költségvetés tervezésekor. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az erre 
vonatkozó megállapodást megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  513/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és Gyermekfoglalkoztató 



belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 
2017. október 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja azzal, hogy az ügyvezető a 
fenntartó képviselőjével együttesen esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és 
terembérleti díjaktól eltérő, kedvezményes díjakat biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

Vadászati Élménytér    

Jegyárak    

Kategóriák 
Teljes nyitva 
tartás esetén 

Részleges 
működés esetén 

Társ múzeumi 
belépő bemutatása 

esetén 

  Díj Díj Díj 

  Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

Élménytér       

        

6-18 éves kor között 800 400 640 

Teljes árú 1 600 800 1 280 

62 éves kortól 800 400 640 

HungaryCard bemutatásával 1 200 800 960 

Hatvan kártyával 1 200 800 960 

Iskolai csoport ( min 10 fő) 600 300 480 

Pedagógus 0 0 0 

Fogyatékkal élő 0 0 0 

Felnőtt csoport (min. 10 fő) 1 400 700 1 120 

Kedvezményes felnőtt 800 400 800 

Csúszdajegy 3 csúszás 300 300 300 

Csúszdajegy 5 csúszás 450 450 450 

Csúszdajegy 10 csúszás 800 800 800 
        

Gyermekfoglalkoztató       

        

3-12 éves kor között 600 300 480 

1-3 éves kor között 300 0 240 

1-éves kor alatt 0 0 0 

Csoport esetén ( min 10 fő) 500 250 400 
 
 

Élménytér bérleti díjak     
Helyiség mennyiség nettó ÁFA bruttó 

    Díj   Díj 

    Ft Ft Ft 

          

Nagy Endre rendezvényterem alkalom 200 000 54 000 254 000 

          

Nagy Endre rendezvényterem óradíjas         

alapdíj alkalom 60 000 16 200 76 200 

plusz óradíj  óra 25 000 6 750 31 750 

          



Nagy Endre rendezvényterem télikertje  alkalom 100 000 27 000 127 000 

          

Nagy Endre rendezvényterem télikertje 
óradíjas 

  
      

alapdíj alkalom 30 000 8 100 38 100 

plusz óradíj  óra 15 000 4 050 19 050 

          

Gyermekfoglalkoztató épülete alkalom 40 000 10 800 50 800 

          

Gyermekfoglalkoztató épülete óradíjas         

alapdíj alkalom 5 000 1 350 6 350 

plusz óradíj  óra 5 000 1 350 6 350 

          

Vadászati élménytér kertje         

bérleti díj alkalom 30 000 8 100 38 100 

rendezvény technikai ellátása alkalom 15 000 4 050 19 050 
 

Határozat száma :  514/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keret második félévi keretösszegét, 100.000,- forintot 
pályázat hiányában átcsoportosítja, a Sport feladatokat, célokat támogató keret második félévi keretösszegéhez, 
mely így 1.260.000.- forintra emelkedik.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  515/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, 
szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

      Önszervez ődő, öntevékeny közösségeket támogató keretre benyújto tt pályázatok                             

A rendelkezésre álló 2017. második félévi keretössz eg: 3.500.000.- Ft 

          

  

A pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Kért 

támogatási 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

támogatási 
összeg 

1 Alapítvány az I. István Általános 
Iskola támogatására 

Államalapító királyunk, 
Szent István  
dicsősségére 

200 000 Ft 100 000 Ft 

2 Ratkó József Közm űvelődési 
Egyesület 

Irodalmi ismeretterjesztő 
az Ady Endre Könyvtárban 

200 000 Ft 150 000 Ft 



3 Magyar Vasúti Járm űvek  
Megmentéséért Egyesület 

Hatvan vasútállomáson 
álló, 411,264 pályaszámú 

Truman gőzmozdony 
külső felújítása, 

állagmegóvása, hiányzó 
alkatrészeinek pótlása, 

szobormozdonnyá 
alakítása                             

200 000 Ft 200 000 Ft 

4 Ments életet Egyesület 

Elsősegély és egészséges 
életmód oktatása, 

kisgyermek kortól, felnőtt 
idős korig, rendezvények 

keretében iskolák és 
előadótermekben. 

190 000 Ft 100 000 Ft 

5 Gáspár András Bajtársi 
Egyesület  

Megemlékezés Gáspár 
András szülőhelyén, a 

nevét viselő 
Szakgimnáziummal és 
Kecskemét várossal 

közösen 

200 000 Ft 150 000 Ft 

6 Maassluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 

Maassluis-Hatvan 
Testvérvárosi Egyesület 
2017. II. félévi program 

ART-CAMP III. 
Testvérvárosok 
Művésztelepe 

180 000 Ft 100 000 Ft 

7 Ady Endre Könyvtár 
A Díszítőművészeti 

szakkör tevékenységének 
támogatása 

150 000 Ft 100 000 Ft 

8 
Újhatvani Római Katolikus 

Általános Iskola-Szent István 
Római Katolikus Énekkar 

Szirkék-Advent 200 000 Ft 50 000 Ft 

9 Grassalkovich M űvelődési Ház-
Szívhangok zenekar (GMH) 

Szívhangok zenekar 
eszközpályázata 200 000 Ft 50 000 Ft 

10 Grassalkovicz M űvelődési Ház- 
RetRock Cartel zenekar (GMH) 

RetRock Cartel hatvani 
klasszikus zenekar 
eszközpályázata 

200 000 Ft 50 000 Ft 

11 A Hatvani 5-ös Iskoláért 
Alapítvány 

Sulifittnesz-
eszközbeszerzés 200 000 Ft 50 000 Ft 

12 Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas 
Klub -VOKE 

Őszi rendezvénysorozat 
2017. Liszt Ferenc 

Vasutas Nyugdíjas Klub 
200 000 Ft 200 000 Ft 

13 Hatvani Szimfonikus Zenekar-
VOKE 

Újévi koncertek 
előkészítése, és 

szervezése 
200 000 Ft 100 000 Ft 

14 Fotografikus M űhely Dali-VOKE Hatvani őszi fotótárlatok 200 000 Ft 50 000 Ft 

15 Hatvani Vasutas Szakszervezet 
Nyugdíjas Klubja VOKE 

Őszi Rendezvénysorozat 
2017. 

200 000 Ft 100 000 Ft 



16 Drámajáték M űhely-Dali (VOKE) 
Drámajátékok, 

gyermekfoglalkozások a 
Daliban-2017/2 

200 000 Ft 50 000 Ft 

17 Irodalmi M űhely Dali -VOKE Hatvani történetek 200 000 Ft 50 000 Ft 

18 Hatvani Civil M űhely-VOKE Őszi Közösségi 
Programok 

200 000 Ft 50 000 Ft 

19 Hatvani Vasútbarát Klub-VOKE Hatvan és a vasút 
programsorozat 2017 őszi  

200 000 Ft 50 000 Ft 

20 Kézügyes kreatív kör-VOKE 
Játszóházak a Kézügyes 
kreatív kör vezetésével- 

2017/2 
200 000 Ft 50 000 Ft 

21 Grassalkovich Énekegyüttes 
Kulturális Egyesület 

Zenei Világnapi koncertre, 
a koncert megszervezése, 
vendéglátás, karácsonyi 
koncert, vidéki fellépések 

támogatása, útiköltség 

200 000 Ft 150 000 Ft 

22 "Karrier" Nemzetközi Oktatási és 
Művészeti Alapítvány 

Technikai eszközök 
/mikroport/ azaz 

vezetéknélküli színpadi 
mikrofon vásárlása 

200 000 Ft 50 000 Ft 

23 Észak-magyarországi M űvészet, 
Kultúra és Összefogás Egyesület  

Hozzájárulás az Észak-
magyarországi Művészet, 

Kultúra és összefogás 
Egyesület működési 

költségeihez 2017. évben 

100 000 Ft 0 Ft 

24 Új-hatvani Szent István 
Alapítvány "Helykeresés" 124 400 Ft 100 000 Ft 

25 Naplemente Nyugdíjasklub-GMH 

A Naplemente 
Nyugdíjasklub  II. féléves 

kiemelt programjainak 
támogatása 

200 000 Ft 200 000 Ft 

26 Rockin'RockCarts-GMH 

A zenekar 20. 
születésnapi 

rendezvényének felmerülő 
költségei 

200 000 Ft 50 000 Ft 

27 Hatvani Akrobatikus Rock and 
Roll csoport-GMH 

Egyenruhák varratása és 
versenyre utazás 

támogatása 
200 000 Ft 100 000 Ft 

28 Mesevilág Kör-GMH Interaktív játékok tartása 130 000 Ft 50 000 Ft 

29 Játszóházvezet ők 
Alkotóközössége-GMH 

Mesekosár 
műhelyfoglalkozások 

150 000 Ft 50 000 Ft 

30 Rockjam-GMH 

Nagyobb koncertek 
lebonyolításához 

szükséges technikai 
eszközök beszerzése 

100 000 Ft 50 000 Ft 

31 Eszterlánc kézm űves Kör-GMH Működést segítő eszközök 
beszerzése 200 000 Ft 50 000 Ft 



32 HCHC zenakar-GMH 
A zenekar országos és 
Külföldi turnéja során 
felmerülő költségek 

111 962 Ft 50 000 Ft 

33 Hatvani Fiúk zenekar-GMH 
A zenekar hangtechnikai, 
hangosítási rendszerének 

fejlesztése 
200 000 Ft 50 000 Ft 

34 Arlequim zenekar-GMH Saját, korszerű zenekari 
eszközök beszerzése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

35 Break Out zenekar-GMH Saját, korszerű zenekari 
kellékek beszerzése 166 700 Ft 50 000 Ft 

36 ZEN jóga klub-GMH 
Felszerelés bővítése, és 

jóga rendezvény 
megszervezése 

179 000 Ft 50 000 Ft 

37 Shadows Club 60 zenekar-GMH A zenekar technika 
eszközeinek fejlesztése 

158 000 Ft 50 000 Ft 

38 Anonymus 60 zenekar-GMH Saját Korszerű zenekari 
kellékek beszerzése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

39 Nóta Klub - GMH Nótaestek támogatása 200 000 Ft 50 000 Ft 

40 Treff zenekar -GMH Treff Karácsony 
rendezvény szervezése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

41 Saffron zenekar-GMH Alapvető zenekari 
technika fejlesztése 

200 000 Ft 50 000 Ft 

42 Hatvani Kamarazenekar GMH Próba és tiszteletdíjak 200 000 Ft 50 000 Ft 

43 Kocsis Albert Zeneiskola 
művésztanárainak nevében -GMH  

Próba és tiszteletdíjak 
hangszerszállítási- és 

hangolási díjak 
200 000 Ft 100 000 Ft 

44 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnázium"Ifju 
publicisták" csoportja 

Magyar verseny 200 000 Ft 50 000 Ft 

45 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnázium"Bajzás 
Géniusz" csoportja 

Matematika verseny 200 000 Ft 50 000 Ft 

46 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnázium"Határtalan 
Magyarország" csoportja 

Mártonnapi vásár 200 000 Ft 50 000 Ft 

47 Bajza Alapítvány Mit ránk hagytak a 
századok 200 000 Ft 50 000 Ft 

        3 500 000 Ft 
 

Határozat száma :  516/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 



alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, 
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

   Sport keretre benyújtott pályázatok                                 

A rendelkezésre álló 2017. második félévi keretössz eg: 1.160.000.- Ft+ 100 000.-Ft 

          

  

A pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Kért 

támogatási 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

támogatási összeg  

1 Hatvani Szent István Általános 
Iskola "Gyere hokizni" csoportja  

A biztonságos 
jégkorongozás 200 000 Ft           50 000 Ft  

2 Hatvani Sakk-kör A Hatvani Sakk-kör 
működési költsége 

170 850 Ft         100 000 Ft  

3 BSI Futónagykövet-Hatvan 

A BSI Futónagykövet-
Hatvan/Fut60 csoport 

működésének 
támogatása 

200 000 Ft         100 000 Ft  

4 Koko Fight Club S.E. Hatvan 

Sportfeladatok 
megvalósítása Grappling 

Világbajnokság Baku 
Azerbajdzsán 

200 000 Ft         100 000 Ft  

5 Pulzus Sport Egyesület 

A Pulzus SE felnőtt 
Aerostep csapatának 
támogatása az idei 

Európa Bajnokságon 

200 000 Ft         120 000 Ft  

6 ITF Harcművészetekért 
Alapítvány 

Őszi- Téli versenyek 
nevezési utazási, és 

szállásdíjainak költségei, 
esetleges eszközök vétele 

200 000 Ft         150 000 Ft  

7 TDK Spirit Egyesület 

TDK Spirit Hatvanért A 
TDK Spirit Egyesület 

élversenyzőinek 
részvétele a 2017 
Világbajnokságon 

200 000 Ft         100 000 Ft  

8 Újszerű Technikai Sportok 
Egyesülete 

Az Újszerű Technikai 
Sportok Egyesület 
számítástechnikai 

eszközeinek 
korszerűsítése 

200 000 Ft         100 000 Ft  

9 Cit-Car Tánccsoport Egyesület 
Versenytáncos és 
utánpótlás csoport 

működése hatvanban 
200 000 Ft         100 000 Ft  

10 Csányi Sportegyesület 
Halmazállapot változás, 
Gigászok szárazon és 
vízen, úszásoktatás 

200 000 Ft           50 000 Ft  



rekreációs edzések a 
Hatvani Gigászok 
jégkorongcsapat 
felkészülésének 

részeként a Gigász Képző 
Utánpótlás Nevelő Műhely 

szervezésében 

11 Sportstuff Kerékpáros 
Sportegyesület 

Downhill versenyeken 
való részvétel támogatása 200 000 Ft           50 000 Ft  

12 Hatvani Thaibox Egyesület Hatvani "Harcosok 
éjszakája 8 " gála 200 000 Ft         140 000 Ft  

13 Hatvani Vasutas Lövészklub 

Versenyek 
szervezésének, valamint 
működéssel összefüggő 

feladatok támogatása 

200 000 Ft           50 000 Ft  

14 
A Hatvani Bajza Gimnázium és 
Szakgimnázium " Bajzások az 

ösvényen" csoportja 
Túrázzunk! 200 000 Ft           50 000 Ft  

 
           1 260 000 Ft  

 
Határozat száma :  517/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét 
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

     Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok 

A rendelkezésre álló 2017. második félévi keretössz eg: 750.000.- Ft 
 

  

A pályázó szervezet neve A pályázat címe 
Kért 

támogatási 
összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

támogatási összeg  

1 A Hatvani Szent István Általános 
Iskola Diákönkormányzata 

Közösségépítő 
szabadidős programok a 

Hatvani Szent István 
Általános Iskolában 

200 000 Ft 50 000 Ft 

2 
Újhatvani Római Katolikus 

Általános Iskola 
Diákönkormányzata 

Iskolai kirándulás-
mezőgazdasághoz fűződő 

szakmák megismerése 
200 000 Ft 100 000 Ft 



3 Grassalkovich M űvelődési Ház- 
Néptánc szakkör 

5-ös iskolában működő 
Néptánc szakkör fellépő 

ruha anyagköltsége 
50 000 Ft 50 000 Ft 

4 Grassalkovich M űvelődési Ház- 
Dráma szakkör 

5-ös iskolában működő 
Néptánc szakkör fellépő 

ruha anyagköltsége 
200 000 Ft 50 000 Ft 

5 Kocsis Albert Zeneiskola, 
Alapfokú M űvészeti Iskola 

" Csak tiszta forrásból" .. A 
Corellei Conzort 

ismeretterjesztő ifjúsági 
hangversenysorozata 

Hatvan város közép és 
általános iskolai tanulói 

számára 

200 000 Ft 50 000 Ft 

6 
Corelli-60 Zenéért és 

Gyermekekért Közhasznú 
Alapítvány 

IX. Hatvani Országos 
Zeneiskola Barokk 

Fesztivál 
200 000 Ft 100 000 Ft 

7 Hatvankodók Néptánc Együttes Hatvankodók Néptánc 
Együttes működése 200 000 Ft 50 000 Ft 

8 Hatvani Jókai úti Óvodáért 
Alapítvány 

A Varázskapu óvoda 
felszereltségének 
fejlesztése felnőtt 

székekkel 

200 000 Ft 100 000 Ft 

9 Brunszvik Kisded Alapítvány Színház a szabadban 200 000 Ft 50 000 Ft 

10 
Hatvani Bajza Gimnázium és 

Szakgimnázium 
"Diákönkormányzat" csoportja 

Nyílt Nap 200 000 Ft 50 000 Ft 

11 Csilingel ő Közhasznú 
Alapítvány 

Gyermekdarab előadás 
létrehozása 200 000 Ft 100 000 Ft 

        750 000 Ft 

 
Határozat száma :  518/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 



Egyházi keretre benyújtott pályázatok 

A rendelkezésre álló 2017. második félévi keretössz eg: 250.000.- Ft 
 

  
A pályázó szervezet neve A pályázat címe 

Kért 
támogatási 

összeg 

Javasolt 
(megszavazott) 

támogatási összeg  

1 
Hatvan Belvárosi Római 

Katolikus Egyházközösség Szent 
Adalbert Kórusa 

Szent Adalbert Kórus 
működéséhez szükséges 

eszközbeszerzés 
200 000 Ft 100 000 Ft 

2 Újvárosi Római Katolikus 
Plébánia Egyházközség 

" Jó éjt!" A test és a lélek 
harmóniája 200 000 Ft 50 000 Ft 

3 Hatvani Református 
Egyházközség 

Rendezvények 
színvonalának emelése 200 000 Ft 50 000 Ft 

4 Újhatvani Római Katolikus 
Plébánia- Karitász csoport 

"Együtt lenni jó!" Karitász 
kirándulás Gyöngyösre 

123 000 Ft 50 000 Ft 

  
     250 000 Ft 

 
Határozat száma :  519/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat és civil 
szervezeteket. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok  
(A rendelkezésre álló keret 2017. II. félévben 450.000,- Ft) 

 

Pályázó szervezet A pályázat címe Igényelt összeg 
Javasolt 

(megszavazott) 
összeg 

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezete Hatvani Alapszervezet 

Hatvan város 2017. évi 
ünnepsége 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
25. évfordulós jubileumi 
rendezvénye 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

Brunszvik Kisded Alapítvány Segítséged életet menthet 200.000,- Ft 50.000,- Ft 
Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete és Segítő Szolgálata  

Figyelemfelhívó séta az 
egészségért, karácsonyi ünnepség 

100.000,- Ft 100.000,- Ft 

Észak-Magyarországi Sclerosis 
Multiplex Egyesület  

Egészségnap megrendezése SM 
betegeknek 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

 
Határozat száma :  520/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db vákuum matrac beszerzésével a REXTRA Kereskedelmi 
Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Hengermalom út 19-21.) bízza meg bruttó 408.000,-Ft (az ár a szállítási költséget 
nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött együttműködési 
megállapodás szerint rendelkezésre áll.” 
 



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

 
Határozat száma :  521/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db vákuum sín szett beszerzésével a REXTRA Kereskedelmi 
Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Hengermalom út 19-21.) bízza meg bruttó 121.473,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött együttműködési 
megállapodás szerint rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (beszerzésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  522/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db ambu fantom beszerzésével a Speeding Mérnöki 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5.) bízza meg bruttó 43.053,-Ft (az ár a 
szállítási költséget nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött együttműködési 
megállapodás szerint rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma :  523/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Kendrick húzósín beszerzésével a Első Láncszem Kft.-t 
(székhely: 2071 Páty, Árnyas u. 5/A) bízza meg bruttó 164.592,-Ft (az ár a szállítási költséget nem tartalmazza) 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött együttműködési 
megállapodás szerint rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (beszerzésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  524/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika 
Kft. között létrejött együttműködési megállapodás értelmében az összesen 737.118,-Ft értékben beszerzésre 
kerülő 2 db Kedrick húzósínt, 1 db vákuum sínt, 1 db ambu fantomot és 3 db vákuum matracot a Hatvan és Vidéke 
Mentőalapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 27. IV/13.) részére adományozza. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adományozási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 13. (adományozási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  525/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén támogatja Rodek Antal 3000 Hatvan, 
Horváth Mihály út 23. 2/8. szám alatti lakos, Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám alatti 
lakos és Dr. Szalai László 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47. szám alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő 
megválasztását a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától számított 3 éves határozott időtartamra 
akként, hogy a felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látják el.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : a Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 



Határozat száma :  526/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 011. hrsz.-ú kivett utat „Fancsali kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  527/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 10127. hrsz-ú kivett közutat a „Gáspár András utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  528/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 10082. hrsz-ú kivett közutat a „Kodály Zoltán utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  529/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 3440/6. hrsz-ú kivett közutat a „Babits Mihály utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  530/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 11182/1. hrsz-ú kivett közutat, a 11182/45. hrsz.-ú kivett utat és a 11182/46. hrsz-ú 
kivett utat a „Vitéz kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  531/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 11182/23. hrsz-ú kivett utat a „Legelő kertsor” névvel látja el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  532/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 1661/20. hrsz-ú kivett utat a „Strand utca” névvel látja el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  533/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 5034/1. hrsz-ú kivett utat az „Újélet utca” névvel látja el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  534/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 4905. hrsz-ú kivett közutat a „Mikes köz” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  535/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 2684/6. hrsz-ú kivett utat a „Vas Gereben utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  536/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 2703/2. hrsz-ú kivett utat a „Bástya utca” névvel látja el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  537/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 2647/4. hrsz-ú kivett közutat a „Népkert utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  538/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 2722. hrsz-ú kivett közutat a „Balassi Bálint utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  539/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében, a HAT-17-04-2017-
00031 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kapcsolatának erősítése” című támogatott 
pályázathoz kapcsolódóan a Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Kft.-vel (1112 Budapest, Zólyomi út 
40/B) az általa felajánlott 100.000,- Ft összegű támogatásról támogatási szerződést köt. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 2. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  540/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében, a HAT-17-04-2017-
00031 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kapcsolatának erősítése” című támogatott 
pályázathoz kapcsolódóan a Hatvan Város Önkormányzata által, Beregszász megyei jogú város részére 
felajánlott 420.000,- Ft összegű adományról a Beregszászi Városi Tanáccsal (90 200 Beregszász, B. Hmelnickij út 
7.) támogatási szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 7. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma :  541/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kártalanítási megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) a ,,Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
terve” alapján megvalósuló ivóvíz és szennyvíz hálózat fejlesztéssel kapcsolatosan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú, a 
Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan 25 
négyzetméternyi ingatlanrészének igénybevételére, 21.250,- Ft + ÁFA igénybevételi díj megfizetésével. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező kártalanítási 
megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a „vagyongazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 31. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 541/2017. (IX. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  542/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló 
eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
6.850.000.- Ft.  
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 8.330.000.- Ft 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
15.180.000.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  543/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 177/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozatát 
hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  544/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4130 helyrajzi számú, 449 m2 nagyságú, kivett 

lakóház udvar művelési ág megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Czuczor Gergely utca 16. szám alatti 
magántulajdonú ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 2.300.000,-
Ft azaz Kettőmillió-háromszázezer forint keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén 
pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az 
önkormányzat nevében. 

 
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés megkötése a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely okból meghiúsul, a 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását 
kérelmezze terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és 
az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

 



3. A képviselő-testület a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan kisajátítási kártalanításához szükséges pénzügyi 
fedezetet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletében az „általános tartalék” költséghely terhére 
biztosítja, azzal, hogy amennyiben kisajátítási eljárás lefolytatása válik szükségessé, úgy a kisajátítási eljárás 
lebonyolításával kapcsolatos költségeket Hatvan város polgármestere utólagos jóváhagyás céljából Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.” 

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

 
Határozat száma :  545/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú hatvani 
10669 helyrajzi számú, 711 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú és a hatvani 10670 helyrajzi számú, 687 m2 
nagyságú, kivett kert művelési ágú földrészletek művelési ágának „zártkerti művelés alól kivett terület” művelési 
ágra módosítását és a művelési ág változásának tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. 
Az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. november 15. (ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  546/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű 
vonatkozásában.” 

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

 
Határozat száma :  547/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren lévő gyalogos átkelőhely 
áthelyezésének tervezési munkáival a Monaliza Bt.-t (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.) bízza 
meg bruttó 1.244.600,- 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 „Bástya utcai közvilágítási, T-Com hálózat” költséghely 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 :  548/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti Társasház  felújításához 
felvett 18.500.000,- Ft összegű lakáskölcsön (visszafizetendő összeg: 29.850.379,- Ft) törlesztéséhez pénzügyi 
forrást biztosít a társasházban meglévő tulajdoni hányada, 1643/10000 figyelembe vételével 2017. augusztus 1-
jétől 24.896,- Ft/hó összegben 197 hónap futamidőre azzal, hogy az önkormányzat tulajdoni hányada 
változásának megfelelően, vagy a hitel törlesztőrészlet hitelszerződésen alapuló módosulása miatt változhat az 
önkormányzat hiteltörlesztési kötelezettsége, az önkormányzati lakások eladásával pedig megszűnik a törlesztési 
kötelezettség.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a Lakásfelújítási Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (társasház értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  549/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch Elektronika Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) meghatalmazásában eljáró DIMENZIÓ Tervező Kft. (székhely: 9025 
Győr, Petőfi tér 4.) részére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 5434 helyrajzi számú 
ingatlanon járda építéséhez, valamint a hatvani 0331/38 helyrajzi számú, és a hatvani 0331/46 helyrajzi számú 
ingatlanokon gyalogos átvezetés létesítése céljából. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 



Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás 1 évig érvényes.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 30. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  550/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének emeleti 
teraszán található szabálytalan elektromos vezetékhálózat kijavítására Kovács Zoltán egyéni vállalkozóval (3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) kötött szerződést közös megegyezéssel megszünteti azzal, hogy a kivitelezési munkák I. 
üteme 66.659,-Ft bruttó összeggel hiánytalanul teljesítésre és kifizetésre került. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet alapján az 
általános tartalékkeretből került biztosításra. A 66.659,- Ft különbözet más célú felhasználás érdekében 
felszabadításra kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 15. (szerződés megszüntetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  551/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Veron típusú (RAL 9005 matt fekete öntvény és 
REMMERS Rusztikus tölgy lazúrral történő felületkezelésű deszkázat) ülőpad beszerzésével a termék kizárólagos 
gyártóját, forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 108.204,- 
Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghely terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  552/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Konstruktív típusú (zsáktartós, RAL 9005 matt fekete 
öntvény) szemétgyűjtő edényzet beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-
t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 160.528,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)  önkormányzati 
rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghely terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  553/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Veron 5-ös ( RAL 9005 matt fekete öntvény) kerékpártartó 
beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre 
utca 25.) bízza meg bruttó 127.254,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghely terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  554/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db Csongor típusú (RAL 9005 matt fekete öntvény, 
nyomógombos, inox vízköpővel) ivókút beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a 
Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 196.850,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghely terhére 
rendelkezésre áll.” 
 



H a t á r i d ő  : 2017. október 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  555/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Veron típusú ülőpad, 2 db konstruktív típusú szemétgyűjtő 
edényzet, 2 db Veron 5-ös kerékpártartó közterületre történő kihelyezésével a Koroknai-Építő Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 91.440,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghely terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  556/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db Csongor típusú ivókút kihelyezésével, hálózatra történő 
rákötésével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/20.) bízza meg bruttó 
342.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése költséghely terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  557/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Sportpark zöldterület rendezésével a ZÖFE 
Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Than K. u. 3-5.) bízza meg bruttó 1.406.233,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 3. b mellékletében szereplő Városüzemeltetési feladatok között, a  "Környezetvédelmi feladatok" 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 10. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  558/2017. (IX. 28.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4. em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási 
munkáival bruttó 1.270.000,- Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
(egységár bruttó 8.890,- Ft / m2). 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” 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. 


