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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

26/2017. (X. 27.) 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. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A jegyző vezeti a közös önkormányzati hivatalt. A jegyző és az aljegyző egyidejű távolléte esetén a közös 
önkormányzati hivatal vezetését a Jegyzői Iroda vezetője látja el. A jegyző, az aljegyző és a Jegyzői Iroda 
vezetőjének egyidejű távolléte esetén a közös önkormányzati hivatal vezetését a Hatósági Iroda vezetője látja 
el.” 
 
2. § A R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. november 1-jén lép hatályba, és 2017. 

december 2-án hatályát veszti. 
(2) Az 1. § 2017. december 1-jén lép hatályba. 

 
Hatvan, 2017. október 26. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  
 

1. melléklet a 26/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R. 7. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki: 

„8. A polgármester kiadja a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában vagy kezelésében lévő 
csapadékvíz-elvezető hálózattal kapcsolatos közmű nyilatkozatot, vagy befogadó nyilatkozatot.” 

 
2. A R. 7. melléklete a következő 46b. ponttal egészül ki: 

„46b. A polgármester jogosult az önkormányzat felé fennálló tartozás megfizetésével kapcsolatos 
részletfizetésre vonatkozó megállapodást kötni legfeljebb 18 havi időtartamra, amennyiben a tartozás 
összege a nettó 10 millió forintot nem haladja meg.” 

 



 HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. OKTÓBER 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  559/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 26-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról 
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
3. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
4. Tájékoztató a 2017/2018. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
5. Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről 
6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
7. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő megállapodásról 
8. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 

(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
9. Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatási igény 
benyújtásáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

11. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában 
pályázat kiírásáról 

12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 
pályázat kiírásáról 

13. Előterjesztés a hatvani 0244/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 
14. Előterjesztés a hatvani 10128/21 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról 
15. Előterjesztés a hatvani 10284 hrsz.-ú és a 10285 hrsz.-ú zártkerti ingatlanok belterületbe vonását 

megelőzően kötendő megállapodásról 
16. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 

jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
17. Előterjesztés közvilágítási hálózat tervezési feladatáról 
18. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó Klub Sport Egyesület részére 
19. Előterjesztés a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
20. Tájékoztató a 2017/2018. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
21. Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos eljárásról  
22. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről  
23. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
24. Előterjesztés a Gódor Kálmán utcai forgalomtechnikai küszöbök és forgalomkorlátozó oszlopok 

telepítéséről 
25. Előterjesztés a Rákóczi úti kerékpárút javítási munkáiról 

Előterjeszt ő, előadó a 11-25. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
26. Egyebek 

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

Előterjeszt ő, előadó az 1-2. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma :  560/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 193. (IV. 12.), 261. (V. 16.), 386. (VII. 10.), 415., 422., 424., 
434., 435., 468., 469., 470., 471., 472., 473. (VIII. 31.), 476., 477., 483., 484., 485., 486., 487., 490. (IX. 18.), 495., 
496., 497., 498., 499., 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 508., 509., 510., 511., 513., 514., 515., 516., 
517., 518., 519., 543., 546. (IX. 28.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
 
 



Határozat száma :  561/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló hatvani 
6310/1 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 9567 
m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett 
beépítetlen terület művelési ágú, és 1 ha 1127 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/3 hrsz. alatt felvett, 
természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3020 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/4 
hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépített terület művelési ágú, és 6344 m2 
területű ingatlant; a hatvani 6310/5 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési 
ágú, és 540 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/6 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található 
kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 4176 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/26 hrsz. alatt felvett, 
természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 1949 m2 területű ingatlant 
elcseréli a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 
hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep művelési ágú, és 1 ha 8245 m2 területű 
ingatlanra; a hatvani 5331/42 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep és épület 
művelési ágú, és 1 ha 0835 m2 területű ingatlanra; a hatvani 5331/27 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 
Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3691 m2 területű ingatlanra; valamint a hatvani 5331/41 hrsz. alatt 
felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett közforgalom elől elzárt magánút és épület művelési ágú, és 
3436 m2 területű ingatlanra. 
 
A képviselő-testület a fenti tárgyban kötendő csereszerződés tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a csereszerződés, valamint a tulajdonjog 
átruházással kapcsolatos okiratok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Csereszerződés 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzskönyvi azonosító szám (PIR): 729392 
 - adószáma: 15729394-2-10 
 - KSH száma: 15729394-8411-321-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint cserélő tulajdonos 
 
másrészről: 
 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - KSH száma: 23467323-7490-572-10 
 - képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető 
 - mint cserélő tulajdonos 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapítják, hogy a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
Ingatlan-nyilvántartásban Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll 
 
- hatvani 6310/1 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 
9567 m2 területű ingatlan,  
 
- hatvani 6310/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 1 
ha 1127 m2 területű ingatlan,  
 



- hatvani 6310/3 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3020 m2 területű 
ingatlan,  
 
- hatvani 6310/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépített terület művelési ágú, és 
6344 m2 területű ingatlan,  
 
- hatvani 6310/5 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 540 m2 területű 
ingatlan,  
 
- hatvani 6310/6 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 
4176 m2 területű ingatlan,  
 
- hatvani 6310/26 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 
1949 m2 területű ingatlan. 
 
2./ Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapítják, hogy a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
Ingatlan nyilvántartásban Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosában áll 
 
- a hatvani 5331/21 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep művelési ágú, és 1 ha 
8245 m2 területű ingatlan.  
Ezen ingatlant szolgalmi jogok terhelik, melyeket tételesen az ingatlan tulajdoni lapja az 
I/2,3,4.5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,8
5,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101. alszámokon tartalmaz. 
 
A 32439/2017.03.01 számú határozattal I/102. sorszámon műemléki környezet került bejegyzésre. 
 
- a hatvani 5331/42 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep és épület művelési ágú, 
és 1 ha 0835 m2 területű ingatlan.  
Ezen ingatlant szolgalmi jogok terhelik, melyeket tételesen az ingatlan tulajdoni lapja az 
I/2,3,4.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,,87,88,89,90,91,92,93,94,95. 
 
A 36828/2016.08.30 számú határozattal I/86. sorszámon helyi védettség, 32439/2017.03.01 számú határozattal I/96. 
sorszámon műemléki környezet került bejegyzésre. 
 
Az ingatlant terheli a Heves Megyei Kormányhivatal javára bejegyzett állandó jellegű földmérési jelek elhelyezését 
biztosító közérdekű használati jog. 
 
- a hatvani 5331/27 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3691 m2 
területű ingatlan.  
Ezen ingatlant szolgalmi jogok terhelik, melyeket tételesen az ingatlan tulajdoni lapja az 
I/2,3,4.5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,
45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 
71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101. alszámokon tartalmaz. 
 
- a hatvani 5331/41 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett közforgalom elől elzárt magánút 
és épület művelési ágú, és 3436 m2 területű ingatlan.  
Ezen ingatlant szolgalmi jogok terhelik, melyeket tételesen az ingatlan tulajdoni lapja az 
I/2,3,4.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,92,93,94,95,96. 
 
A 36828/2016.08.30 számú határozattal I/91. sorszámon helyi védettség 32439/2017.03.01 számú határozattal I/97. 
sorszámon műemléki környezet került bejegyzésre. 
 
3./ Hatvan Város Önkormányzata cserélő tulajdonos jelen okirat aláírásával egyidejűleg a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában adja 
az okirat 1./ pontjában meghatározott hatvani 6310/1 hrsz., 6310/2 hrsz., 6310/3 hrsz., 6310/4 hrsz., 6310/5 hrsz., 
hatvani 6310/6 hrsz., 6310/26 hrsz. alatt felvett ingatlanokat, míg Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cserélő tulajdonos jelen okirat 



aláírásával egyidejűleg Hatvan Város Önkormányzata tulajdonába adja az okirat 2./ pontjában meghatározott hatvani 
5331/21 hrsz., 5331/42 hrsz., 5331/27 hrsz., 5331/41 hrsz. alatt felvett ingatlanokat. 
 
4./ Az ingatlanok vonatkozásában Szénási Péter 2017. október 14. napján ingatlanforgalmi szakértői véleményt készített 
17/2017., 18/2017., 19/2017., 20/2017., 21/2017., 22/2017., 23/2017., 24/2017., 25/2017., 26/2017.  és 27/2017. irattári 
számon. 
 
Az ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapulvételével felek az ingatlanok értékét közösen az alábbiak szerint 
határozták meg : 
 
- a hatvani 5331/21 hrsz. alatt ingatlan megállapított forgalmi értéke az alábbiak szerint oszlik meg: 
 
Telek értéke:  26.675.000,-Ft 
 
Felépítmény értéke:  45.347.750,-Ft 
 
- hatvani 5331/42 hrsz. alatti ingatlan megállapított forgalmi érték az alábbiak szerint oszlik meg: 
 
Telek értéke:  23.837.000,-Ft 
 
Felépítmény értéke:  69.255.000,-Ft 
 
- a hatvani 5331/27 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke  2.768.250,-Ft,  
 
- a hatvani 5331/41 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke  2.577.000,-Ft 
 összesen: 170.460.000,- Ft 
 
- hatvani 6310/1 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke:  45.921.600,-Ft 
 
- hatvani 6310/2 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke:  53.387.400,-Ft 
 
- hatvani 6310/3 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke:  11.325.000,-Ft 
 
- hatvani 6310/4 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke:  30.451.200,-Ft 
 
- hatvani 6310/5 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke:  2.025.000,-Ft 
 
- hatvani 6310/6 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke:  20.044.800,-Ft 
 
- hatvani 6310/26 hrsz. alatti ingatlan forgalmi értéke:  7.305.000,-Ft 
 összesen.  170.460.000,-Ft 
 
5./ Szerződő felek a jelen okirat 3./ pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonjogának cseréjét jelen okirat aláírásával 
egyidejűleg minden további feltétel nélkül elfogadják.  
 
6./ Az ingatlanforgalmi szakértői vélemény figyelembevételével felek a cserével érintett  ingatlanok össz - forgalmi 
értékét azonosnak ismerik el, és erre tekintettel a jogügylet során egymás résére értékkiegyenlítés megfizetésére nem 
kerül sor. 
 
7./ Felek kölcsönösen és egybehangzóan nyilatkozzák, hogy az okirat 1./ és 2./ pontjában megjelölt, cserével érintett 
ingatlanokra a csereszerződés aláírását megelőzően bejegyzésre került, és a jelen okirat 1./ és 2./ pontjában hivatkozott 
szolgalmi jogok, műemléki környezet és helyi védettség, illetve közérdekű használati jog bejegyzések a csere ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetését követően az eredeti bejegyzéssel azonos módon és terjedelemben fennmaradnak. 
 
8./ Szerződő felek kölcsönösen szavatosságot vállalnak a cserével érintett ingatlanok tulajdonjogáért,– a fentieken 
írtakon túl azok teher, per és igénymentességéért, nyilatkozzák továbbá, hogy harmadik személynek nincs semmilyen 
olyan joga, mely felek korlátozás mentes tulajdonszerzését akadályozná vagy korlátozná. 
 
9./ Felek nyilatkozzák, hogy jelen okirat aláírását megelőzően részletesen helyszíni bejárást tartottak, és erre valamint a 
közös tulajdon korábbi rendeltetéséből eredően ismerik a cserével érintett ingatlanok elhelyezkedését, használati 
módját, azok állapotát, valamint egyedi sajátosságait. 
 



10./ Szerződő felek a jelen csereszerződés keretében elcserélt ingatlanokat jelen okirat aláírásával egyidejűleg adják 
egymás birtokába. Ezen időponttól kezdődően felek viselik a tulajdonukba kerülő ingatlanok terheit és jogosultak azok 
hasznaira. 
 
11./ Okiratszerkesztő ügyvéd tájékoztatta feleket a jelen csereszerződéssel kapcsolatos polgári jogi, adójogi, illetékjogi 
és államigazgatási jogi szabályokról, mely tájékoztatást felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg tudomásul vettek. 
 
12./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást adnak ahhoz, hogy 
csere jogcímével minden további megkérdezésük nélkül a tulajdonjog cserélő felek javára az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a jelen okirat 3./ pontjában meghatározottak szerint. 
 
13./ Hatvan Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
(továbbiakban: Mötv.) meghatározott helyi önkormányzat, az Mötv. 41. § (1) bekezdése szerint jogi személy, így 
jogképességgel rendelkezik. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán bejegyzett jogi személyiséggel 
rendelkező gazdasági társaság. A társaság képviselője nyilatkozza, hogy a cég nem áll csőd, felszámolási, 
végelszámolási eljárás hatálya alatt, a képviseleti joga kizárólagos és önálló.  
 
14./ Szerződő felek képviselői magyar állampolgárok. Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy közöttük semminemű vitás 
kérdés nincsen. A jelen csereszerződésből eredő netáni per esetén felek kikötik az ingatlan fekvése szerint illetékes 
járásbíróság kizárólagos illetékességét és annak az okirat aláírásával, egyidejűleg alávetik magukat.  
 
15./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen csereszerződéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat, 
költséget, illetéket a cserélő fél a tulajdonába kerülő ingatlanok szerint viselik. Felek okiratszerkesztő ügyvéd erre 
vonatkozó tájékoztatását tudomásul vették. 
 
Szerződő felek jelen okirat tartalmát egyben ügyvédi tényvázlatnak és megbízásnak is elfogadják. Szerződő felek – 
ügyvédi tájékoztatást követően – részletesebb tényvázlat felvételét nem kérték. Szerződő felek hozzájárulásukat adták 
személyi adataik okiratszerkesztő ügyvéd általi jelen jogügylethez kötődő kezeléséhez és felhasználásához. 
 
16./ Szerződő felek meghatalmazzák Dr. Veres András egyéni ügyvédet (Heves Megyei Ügyvédi Kamara, kamarai 
regisztrációs szám: 217) a jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a jelen szerződéssel kapcsolatos 
jogváltozásokkal kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárás ügyintézésével.  
 
Szerződő felek meghatalmazzák okiratszerkesztő ügyvédet arra is, hogy jelen csereszerződés különálló lapjait helyettük 
és nevükben kézjegyével lássa el az Inytv. 32. § ( 2) f./ pontja alapján. 
 
17./ A csereszerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzat 561/2017. (X.26.) számú képviselő-testületi 
határozatával hozzájárulását megadta, mely képviselő-testületi határozat jelen csereszerződés mellékletét képezi. 
 
18./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
Jelen csereszerződést a felek elolvasás, megmagyarázás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt okiratszerkesztő ügyvéd előtt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2017. ……………….. hó ….. nap 
 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

mint cserélő fél 
 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető 
mint cserélő fél 

 
A jelen csereszerződést 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2017. ……………….. hó …. nap 

 



Határozat száma :  562/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 hatvan, Radnóti 
tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 2018/2019. 
tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy a 
Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák körzethatárai áttekintése kapcsán az új utcákat 
a körzetekbe sorolja be az alábbiak szerint: 

– Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola körzetébe: Fancsali 
kertsor, Mikes köz; 

– Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe: Strázsahegyi kertsor, Vitéz kertsor, Legelő kertsor, 
Népkert utca; 

– Hatvani Szent István Általános Iskola körzetébe: Strand utca. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt 
biztosító körzethatárok meghatározása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása 
is biztosítva legyen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 31. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  563/2017. (X. 26.)  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 Siroki Zsófia, Tóth Nikolasz Zsolt, Kozma Zora, Kovács Milán, Túri-
Deme Bianka, Mészáros Viviána, Vorozsilcsák Diána Zsanna, Kiss Vince, Berta Linetta Léna, Zsíros Bálint, 
Blaskó Levente János, Csinger Noémi és Nagypál Dominik 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 520.000,- Ft – azaz Ötszázhúszezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési 
támogatása” 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 :  564/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Gáspár András Bajtársi Egyesület – 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3. – által a Magyar Honvédség HM TKF HAGY-2017 kódszámú „Honvédelem érdekében 
tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása” című pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázatát és utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét képező támogatói nyilatkozatot.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Támogatói nyilatkozat, referencia ajánlólevél a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) részére 

 
A Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan), (és jogelőd szervezetei) 1973 óta tevékenykedik Hatvan 

városban.  
Megalakulásukkor Hatvan patinás katonaváros volt, és az egyesület tagsága összekötő kapocsként működött 

a város és a katonai szervezet között. A változások során a katonai szervezet megszűnt, az egyesület azonban tovább 
folytatta működését a tagság és a város érdekében. Fontos kapcsolódási pontot jelentenek a város és a lakosság egyes 
rétegei között, mindezek mellett jelentős közéleti szerepet is vállalnak. 

Nemzetközi kapcsolatuk, a romániai Bihar község állami és egyházi vezetésével, hozzájárul Gáspár András 
honvéd tábornok, a Hatvani Csata vezénylő parancsnoka emlékének megőrzéséhez, az 1848-49-es hagyományok 
ápolásához. Gáspár tábornok a községben van eltemetve, síremlékének megkoszorúzása fontos közéleti esemény.  

2015 évtől, kezdeményezésükre, szorosabb együttműködés kezdődött a tábornok nevéhez kötődő három 
település – Kecskemét – Hatvan – Bihar, valamint a Gáspár András nevét viselő intézmények és szervezetek - a 
Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, a Gáspár András 
Hagyományőrző Egyesület (Bihar), és a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan).- között 

Az egyesület vezetésének és tagságának, közéleti aktivitása magas, jelentős szerepet vállalnak a helyi 
rendezvények szervezésében és lebonyolításában, hasznosítva a tagjaik sorában felhalmozódott szellemi, tapasztalati és 
kapcsolati tőkét. 



Az egyesület állandó tagozataként működő Zászlóőrség, a város hagyományőrző nemzetőr 
díszalegységeként tevékenykedik, és jelen van minden, az önkormányzat által szervezett ünnepségen, és egyéb 
rendezvényen.   

A Zászlóőrséget, Hatvan Város Önkormányzata az 53/2008. (IX.26.) számú önkormányzati rendeletével 
hozta létre 10 fővel. A Zászlóőrség a város polgármesterének és az egyesület elnökének megállapodása alapján 
integrálódott Gáspár András Bajtársi Egyesületbe, és a továbbiakban az egyesület biztosítja szervezeti kereteit. 

Szerepük a város rendezvényein kiemelkedő, nagyban hozzájárulnak az események színvonalának emeléséhez, 
a katonai és szabadságharcos hagyományok ápolásához. 

Kiemelkedő tevékenységük eredményeképpen 2016 évben megkapták Hatvan Város Pro Urbe díját. 
Az elmúlt 9 év alatt díszalegység ruhái elhasználódtak, illetve a személyi változások következtében 

méretproblémák jelentkeztek, szükségessé vált a cseréjük. A város és az egyesület erre a célra nem, vagy csak 
minimális forrással rendelkezik, így jelen helyzetben csak a pályázat sikere biztosíthatja, hogy a Zászlóőrség 
megjelenésében újból, méltó módon képviselhesse a várost, a katonai és történelmi hagyományokat. 

 
A fentiek alapján támogatom a Gáspár András Bajtársi Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) a 

HM TKF HAGY-2017 kódszámú, „Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek 
pályázati támogatása” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatát. 

Megítélésem szerint a pályázati támogatás nagyban hozzájárulna a díszalegység színvonalas megjelenéséhez, 
és ezzel tovább öregbítené az egyesület, a város és a Magyar Honvédség kapcsolatát. 

 
Hatvan 2017. október 16.  
 

Horváth Richárd 
polgármester 

 
Határozat száma :  565/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel – 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 3. – megkötött együttműködési megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal utólagosan 
jóváhagyja.” 

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

 
Együttműködési Megállapodás 

 
A Zászlóőrség működtetésére 

 
A megállapodás létrejött egyrészt: 
Hatvan Város Önkormányzata  
cím: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.  
adószám: 15729394-2-10 
képviseli: Horváth Richárd- polgármester 
 
másrészt, 
A Gáspár András Bajtársi Egyesület  
cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3 (levelezési cím: 3000 Hatvan Klapka út 32),  
adószám: 19142481-1-10  
képviseli: Kőszegi Ferenc Béla – egyesületi elnök 
között, az alábbiak szerint:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2008. (IX. 26.) számú Hatvan város címeréről, zászlójáról, 
pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 10/A §-a szabályozza a Zászlóőrség létrehozását és működésének szabályait. 
 
A Rendelet 10/A § (1) és (2) bekezdései szerint: „Hatvan város zászlójának ünnepélyes fel- és levonását a zászlóőrség 
végzi. A zászlóőrséget egy fő parancsnok és kilencfős legénység alkotja, melynek tagjait Hatvan város polgármestere az 
alpolgármesterekkel egyetértésben három éves határozott időtartamra nevezi ki, melyről határozatot hoz. A zászlóőri 
kinevezésről szóló határozatot Hatvan város polgármestere ünnepélyes keretek között köteles a kinevezett részére 
átadni.” 
 
A hatvani Zászlóőrség jelenleg a Gáspár András Bajtársi Egyesület keretein belül, az egyesület állandó tagozataként a 
város hagyományőrző nemzetőr díszalegységeként tevékenykedik és jelen van az önkormányzat által szervezett 



ünnepségeken és egyéb rendezvényeken. A Zászlóőrség szerepe a városi rendezvényeken kiemelkedő, nagyban 
hozzájárul az események színvonalának emeléséhez, a katonai és szabadságharcos hagyományok ápolásához. 
 
A megállapodás a Zászlóőrség működtetésére, annak közösen végrehajtandó feladataira irányul. 
 
A Zászlóőrség működtetése során: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
 

• Kinevezi a Zászlóőrség állományát 
• Tervezi és szervezi a Zászlóőrség részvételét az Önkormányzat és intézményei kiemelt rendezvényein. 
• Kirendeli a szükséges létszámú állományt a városi és más ünnepségekre. 
• Biztosítja az állomány és a szükséges felszerelések szállítását a rendezvények helyszínére. 
• A Polgármester előzetesen hozzájárulása esetén a Zászlóőrség szerepelhet az egyesület kiemelt rendezvényein 

és egyéb rendezvényeken  
• Tevékenyen részt vesz a megüresedett létszámhelyek pótlásában, az új zászlóőröket kinevezi 
• Biztosítja a zászlóőrök díszegyenruháját  
• Támogatja az egyesületnek a Zászlóőrség ruházatának és felszerelési tárgyainak pótlására és megújítására 

irányuló pályázati tevékenységét. 
 
A Gáspár András Bajtársi Egyesület : 
 

• A Zászlóőrséget az egyesület állandó tagozataként működteti. 
• A kinevezett zászlóőröket tagjai sorába felveszi. 
• Tevékenyen részt vesz helyi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 
• Amennyiben az Egyesület a Zászlóőrség részvételére a nem önkormányzat vagy intézményei által szervezett 

rendezvényeken is igényt tart, úgy az Egyesület a rendezvényt megelőző legalább három munkanappal 
megelőzően kikéri a polgármester előzetes engedélyét. 

• Segíti, és alkalmanként szervezi, a szükséges létszámú zászlóőr megjelenését, a városi és egyéb 
rendezvényeken. 

• Tagjai, és egyesületen kívüli személyek körében végzett népszerűsítő, toborzó tevékenységével részt vesz, a 
megüresedet létszámhelyek pótlásában. 

• Pályázatok útján, és támogatók bevonásával gondoskodik a Zászlóőrség ruházatának és felszerelési tárgyainak 
pótlásáról 

 
A Felek vállalják, hogy a jelen megállapodás keretében rögzített feladatokat betartják, a nem szabályozott kérdésekben 
együttműködnek. A megállapodásban nem szabályozott, esetleges vitás kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 
a vonatkozó önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.  
 
Jelen együttműködési megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 565/2017. (X.26.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, előzetes 
értelmezés után 4 példányban aláírnak. 
 
Hatvan, 2017. október ….. 

 
 Hatvan Város Önkormányzata Gáspár András Bajtársi Egyesület 
 képv.: Horváth Richárd képv.: Kőszegi Ferenc Béla 
 polgármester egyesületi elnök 

 
Határozat száma :  566/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését 
2017. december 1-jei hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató ábra szerint 
módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. 
F e l e l ő s  : a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(Az 566/2017. (X. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma :  567/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. mellékletének 1.7. pontja, és a III.1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető támogatásra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. október 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  568/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2018. 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 

 
(Az 568/2017. (X. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  569/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot kíván kiírni a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállítás 2018. április 1-től történő biztosítása tárgyában. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati kiíráshoz kapcsolódó szükséges dokumentumok 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 10. (pályázati felhívás megjelenésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  570/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 0299/1 helyrajzi számú, 
természetben Hatvan külterületén található, 2260 m2 nagyságú kivett, játszótér megnevezésű ingatlant  legalább 
bruttó 10.850.000,- Ft, azaz Tízmillió-nyolcszázötvenezer 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  : 2017. október 30. (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: hatvani 0299/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, külterületen található, kivett  játszótér 
megnevezésű, 2260 m2  nagyságú ingatlan értékesítése lakópark építése céljára. 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- Hrsz.:  0299/1 
- Területe: 2260 m2 
- Fekvése: külterületi 
- Címe: 3000 Hatvan 
- 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 pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 10.850.000,- Ft, azaz bruttó Tízmillió-nyolcszázötvenezer forint, mely értéket el nem érő 
vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 1.085.000,- Ft, azaz Egymillió nyolcvanötezer 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 0299/1 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: 2017. november 24. 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 „ 0299/1 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, aki a jelen 
felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

− a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
− vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül beépíti, 
− vállalja, hogy olyan zárt egységet alkotó, építészetileg egységes képet mutató, a lakások tekintetében a kor 

igényeinek megfelelő, a leendő lakóinak a lakófunkción túl biztonságot, nyugalmat biztosító lakóparkot épít.  
 
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 :  571/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0244/7 helyrajzi számú ingatlant a határozat 
mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására és a 
belterületbe vonáshoz szükséges eljárási cselekmény lefolytatására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 30. (kiértesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 571/2017. (X. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 



 
Határozat száma :  572/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 10128/21 helyrajzi számú ingatlant a határozat 
mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására és a 
belterületbe vonáshoz szükséges eljárási cselekmény lefolytatására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 30. (kiértesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 572/2017. (X. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  573/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 10284 helyrajzi számú és a 
hatvani 10285 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával a magánerő bevonásával 
megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati 
rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak 
szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  574/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére, a hatvani 5331/21 
hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében, a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési 
eljárás műszaki dokumentációjának összeállításához kapcsolódó műszaki tanácsadási feladatok ellátásáért 
járó megbízási díj fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX.18.) számú 
határozatával biztosított 480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 1.524.000,- Ft pénzeszközt ad át.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.. 18.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok FC Hatvan” költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  575/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5331/41 hrsz.-ú és az 5331/27 hrsz.-ú ingatlanokon 
megépülő kiszolgáló út közvilágítás hálózatának tervezésével és a tervek engedélyeztetésének elvégzésével 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.028.700,- 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 Temető fejlesztése, új temetési hely, környezetrendezés, urnafal 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 :  576/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon megépülő jégcsarnokhoz 
tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 508.000,- 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 Temető fejlesztése, új temetési hely, környezetrendezés, urnafal 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 :  577/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó Klub Sport 
Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond u. 13/B.) részére 2 db 20 lábas irodai konténer 
elhelyezésére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Markovits Kálmán Városi Uszoda melletti 
területen, a hatvani 3978/58 hrsz.-ú földrészleten, azzal a kikötéssel, hogy az egyesület köteles a konténerek 
elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a konténerek elhelyezése és használata során keletkező esetleges károkért 
felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  578/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közterületeit érintő karbantartási- és 
takarítási feladatok fejlesztése érdekében szükségessé váló 1 db traktor, 2 db multifunkcionális alapgép és 1 db 
nagyteljesítményű fűnyírógép beszerzésére vonatkozóan „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 60.078.160.-Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 
következő évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű, nettó 60.078.160.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;  
3.) Havassy Kálmán, Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  579/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával, átalakításával és elhelyezésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 4.583.049,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében 3.500.000,- Ft erejéig a „Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2017. évi 
költségei” valamint 1.083.049,- Ft erejéig a rendelet 5. számú mellékletében a „Temető fejlesztése, új temetési 
hely, környezetrendezés, urnafal” 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 :  580/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágításhoz kapcsolódó 25 db 50 m 
hosszúságú, hideg fehér fényű, 160 db LED világítású, IP66 védettségű fényfüzér beszerzésével a Blachere 
Illumination Hungary Kft.-t (székhely: 3214 Nagyréde, Bartók Béla u. 11.) bízza meg bruttó 651.173,- 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 „Temető fejlesztése, új temetési hely, környezetrendezés, urnafal” 
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 :  581/2017. (X. 26.)  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, 
melyből kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 2.000.000,- Ft. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése 
költséghelyen 2.000.000,- Ft összeg erejéig biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 7.906.000,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  582/2017. (X. 26.)  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 177.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése 
költséghelyen biztosított.” 

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

 
Határozat száma :  583/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
hangosításával a Mamut Sound Rendezvénytechnikát (székhely: 3000 Hatvan, Vas Gereben u. 4.) bízza meg 
bruttó 2.159.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre 
kerül a 2017. évben bruttó 700.000,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 700.000,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési 
feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A fennmaradó bruttó 1.459.000,- Ft összeg az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

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

 
Határozat száma :  584/2017. (X. 26.)  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 JOHNNY SERVIS Kommunális Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 546.100,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 215.900,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 215.900,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési 
feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 330.200,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 27. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  585/2017. (X. 26.)  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 JOHNNY SERVIS Kommunális Szolgáltató 
Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 69.051,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 41.548,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 41.548,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési 
feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 



A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 27.503,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 27. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  586/2017. (X. 26.)  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 3.600.450,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül a 2017. évben 
bruttó 1.800.000,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 1.800.000,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési 
feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 1.800.450,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  587/2017. (X. 26.)  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 247.650,-Ft/alkalom egységáron 742.950,- Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése 
költséghelyen biztosított.” 

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

 
Határozat száma :  588/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpálya működtetéséhez 
30 fm kordon bérlésével a JOHNNY SERVIS Kommunális Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz 
Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 73.742,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
árajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 43.812,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 43.812,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési 
feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 29.930,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 27. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  589/2017. (X. 26.)  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 90.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése 
költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 6. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  590/2017. (X. 26.)  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 1.451.610,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 187.990,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 187.990,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési 
feladatok között a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. A fennmaradó bruttó 1.263.620,- Ft 
összeg az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  591/2017. (X. 26.)  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 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  592/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg a Hatvan, Gódor Kálmán utca 13. szám alatt található Hatvani Napsugár Óvoda főbejárata előtt 
forgalomtechnikai küszöb és a szükséges KRESZ táblák, valamint az óvoda melletti zöldterületen gépjárművel 
való felállás megakadályozása érdekében 12 db forgalomkorlátozó oszlop telepítési munkáival bruttó 406.400,- 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 u. közvilágítása, T-Com hálózat fejlesztése 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 :  593/2017. (X. 26.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6–8. 
4.em. 111.) bízza meg a Rákóczi út 122. és 128. számú ingatlanok előtt, a kerékpárúton található összesen 27 m2 
felületű útsüllyedések javítási munkáival bruttó 411.480,- 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 „Temető fejlesztése, új temetési hely környezetrendezés, urnafal” 
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 :  594/2017. (X. 26.)  zü. sz.  képv . test. hat.  

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

 
Határozat száma :  595/2017. (X. 26.)  zü. sz.  képv . test. hat.  

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

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2017. október 26-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárásról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárásról szóló tájékoztatót és 



azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 
 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót és azt 
a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról szóló tájékoztatót és 
azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2017/2018. 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 2017/2018. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
tárgyú tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2017/2018. 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 2017/2018. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló 
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


