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28/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésér ől szóló 1/2017. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

29/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról 

 
 

30/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelem helyi rendszerér ől szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

31/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormány zati rendelet módosításáról 

 
 

32/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

33/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módo sításáról  
 
 

34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
a közterületi térfigyel ő rendszerr ől szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

28/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésér ől szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 4.315.590 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 5.764.817 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2017. évi működési költségvetés egyenlege -39.658 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 39.658 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2017. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.409.569 e Ft. Ennek finanszírozását  pénzforgalom 

nélküli bevételből (pénzmaradványból: 929.502 e Ft), és és felhalmozási hitel felvételével (480.067 e Ft) biztosítja 
az önkormányzat.” 

 
2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 383.317 e Ft 
b) Helyi adók 2.788.112 e Ft 
c) Átengedett központi adók 73.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 761.128 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 162.109 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 124.792 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 15.893 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.239 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 575.202 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány  24.600 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 143.099 e Ft 
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) 205.504 e Ft 
je) intézményi pénzmaradvány 20.755 e Ft 
k) Felhalmozási hitel felvétel 480.067 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 5.764.817 e Ft”  
 
(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 1.727.246 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 710.002 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 1.681.859 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 257.155 e Ft 
felújítás 202.766 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz 492.739 e Ft 
kölcsönök 369.472 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházás 40.580 e Ft 
felújítás 13.350 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 2.400 e Ft 
c) Tartalék 
ca) KEOP Szennyvízberuházás céltartalék 205.504 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 103 e Ft 



cc) Általános tartalék 1.525 e Ft 
cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék 1.000 e Ft 
d) Hiteltörlesztés 59.116 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 5.764.817 e Ft” 

 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R.12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2017. december 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. október 1-től kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2017. december 3-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. november 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 
 

(A 28/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
29/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormány zati rendelet módosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„3. § (1) Az építményadó alapja építmény után az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
(2) Az építmény után fizetendő építményadó mértéke beépítésre szánt területen – a (3) bekezdésben foglaltak 

kivételével – 660,- Ft/m2. 
(3) Az alábbi, beépítésre szánt területeken az építmény után fizetendő építményadó mértéke: 330,- Ft/m2: 
a) Nagygombos településrész, 
b) Kisgombos településrész, 
c) Nagytelek településrész, 
d) Sashalom településrész, 
e) Logisztika Hatvan-Ipari Park. 
(4) Beépítésre nem szánt területen az építmény után fizetendő építményadó mértéke 220,- Ft/m2. 
(5) A reklámhordozó után fizetendő építményadó mértéke: 10.000.- Ft/m2. 
(6) Mentes az építményadó kötelezettség alól a magánszemély adóalany tulajdonában (használatában) lévő, a 

magánszemélyek kommunális adókötelezettsége alá tartozó 
a) lakás, 
b) nem lakás céljára szolgáló építmények közül a gépjárműtároló, 
c) nem lakás céljára szolgáló építmények közül az üdülő, ha azt saját maga életvitelszerűen használja. 
(7) Az építményadót félévenként két egyenlő részletben, az adóév március 31. és szeptember 30. napjáig kell 

megfizetni. 
(8) E szakasz alkalmazásában: 
1. Nagygombos településrész: Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági 
területbe (Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek a Lőrinci út és a Zagyva-folyó között helyezkednek el; a 
településrész térképi megjelenítését az 1. melléklet tartalmazza. 

2. Kisgombos településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon ingatlanok, melyek ipari gazdasági 
övezetbe tartoznak; a településrész térképi megjelenítését a 2. melléklet tartalmazza. 

3. Nagytelek településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon lakóterületbe és gazdasági területbe 
(Gip, Gksz) sorolt ingatlanok, amelyek a Városi Strand telekhatára – Teleki út – Béke úti házas ingatlanok hátsó 
telekhatára – Doktay Gy. utcai ingatlanok hátsó telekhatára – Móricz Zs. utcai ingatlanok hátsó telekhatára – Turai 
út – az e településrészt érintő déli közigazgatási határ – a hatvani 1662 hrsz.-ú ingatlan telekhatára által határolt 
tömbbelsőben helyezkednek el; a településrész térképi megjelenítését a 3. melléklet tartalmazza. 

4. Sashalom településrész: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági területbe (Gksz) tartozó 
ingatlanok, amelyek a Csány felé vezető 3201. sz. közút jobb oldalán, az úttól számítva kb. 500-600 méterre 



helyezkednek el; az ingatlanok megközelítéséül szolgáló út a 3201. sz. közútba annak 3+940 – 3+950 sz. 
útszelvényei között csatlakozik be; a településrész térképi megjelenítését a 4. melléklet tartalmazza. 

5. Logisztika Hatvan-Ipari Park: a HÉSZ szabályozási tervlapja szerint azon gazdasági területbe (Gksz és Ge) 
sorolt ingatlanok, amelyek a 3. számú főút - Kerekharaszt - M3 autópálya - 21. számú főút - Robert Bosch út - 
Turai út között helyezkednek el. A településrész térképi megjelenítését az 5. melléklet tartalmazza. 

6. Életvitelszerű használat: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha a 
számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az életviteléhez 
szükséges tevékenységeket, közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, valamint elsődleges 
elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.” 
 
2. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és 2018. január 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2017. november 30.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 

 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
30/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszerér ől szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A települési támogatás igénylésére benyújtott kérelmeket a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) bírálja el.” 

 
2. § A R. II. fejezetének a „Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény” alcíme helyébe a következő alcím lép: 

 
„Gyermekétkeztetési térítési díj befizetése és elle nőrzése 

5. § 
 

(1) Gyermekétkeztetés esetén, ha a gyermek szülője, törvényes képviselője a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénybevételükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. § 
(1) bekezdésben meghatározott időpontig a gyermeke által igénybe vett étkezés térítési díját (a továbbiakban: 
térítési díj) nem fizeti meg, úgy a térítési díj befizetésére és ellenőrzésére a Korm. rendelet 16. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendelkezéseket e rendeletben meghatározott eljárásrend szerinti eltéréssel kell 
alkalmazni. 

(2) Nevelési-oktatási tevékenységet, kollégiumi ellátást végző köznevelési intézmények (a továbbiakban 
együtt: oktatási intézmény) vonatkozásában a jegyző a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 
Irodája (továbbiakban: Gazdálkodási Iroda) útján ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a jegyző 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet 
írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a bölcsődei gondozás 
esetén a bölcsődevezető, óvodai nevelés esetén az óvodavezető, oktatási intézmény esetében a jegyző a 
kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 

(3) A szülő a felhalmozott tartozás megfizetésére Részletfizetési megállapodás megkötését kezdeményezheti, 
mely kérelmet a Gazdálkodási Irodára lehet írásban benyújtani, melyben tartozásának a tárgyévben, részletekben 
történő megfizetésének engedélyezését kérheti. Amennyiben a megállapodásban foglaltaknak határidőre nem 
tesz eleget, tartozása egy összegben esedékes, és a továbbiakban e rendeletben meghatározott eljárásrendet kell 
alkalmazni. 

(4) Ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) a térítési díj meg nem 
fizetéséből adódóan három havi térítési díj összegét meghaladó tartozást halmoz fel, a bölcsődevezető, 
óvodavezető negyedéves tájékoztatása, továbbá a Gazdálkodási Iroda negyedéves nyilvántartása adatai alapján 
a jegyző fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez a szülővel szemben. A fizetési meghagyásos eljárás díja a 
követelt összeg 3 %-a, de legalább 5000 Ft/eljárás, ezen túlmenően a felmerülő ügyvédi és egyéb – így a 
végrehajtási eljárással kapcsolatos - költség a szülőt terheli. 

(5) Amennyiben a térítési díjtartozás összege eléri a (4) bekezdésben meghatározott összeget és a szülő nem 
nyújt be Részletfizetési megállapodás iránti kérelmet sem, a tartozás megtérüléséig a jegyző a Hatósági Iroda 



útján – a bölcsőde, óvoda, oktatási intézmény véleményének beszerzését követően – határozattal dönthet az 
ellátás megszüntetéséről. 

A jegyző által lefolytatott eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül. 
 
3. § A R. 9. § (6) bekezdésében a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének” szövegrész helyébe a 

„jegyzőnek” szöveg lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2017. december 2-án lép hatályba és 2017. december 3-án hatályát veszti. 
(2) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő 2a. ponttal egészül ki: 
„2a. A jegyző ellenőrzi az étkezési térítési díj befizetését. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a jegyző 

15 napon határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Három havi 
térítési díj tartozás esetén a jegyző fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez. A tartozás megtérüléséig a 
jegyző határozattal dönt az ellátás megszüntetéséről.” 
 
Hatvan, 2017. november 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
31/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  5/A. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Kártya előállításának illetve érvényesítésének díja hatvani lakóhellyel rendelkező igénylő esetén 1.500 
Ft, nem hatvani lakóhelyű természetes személy igénylő esetén 6000 Ft. Azoknak a nem hatvani lakóhellyel 
rendelkező lakosoknak, akiknek az állandó lakóhelye szerinti önkormányzat Hatvan Város Önkormányzatával a 
Hatvan Kártya népszerűsítésére együttműködési szerződést köt, a Kártya díja 4000 Ft. Nem hatvani lakóhellyel 
rendelkezők parkolási engedélyének kiadására – a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – az 5/B. § (2) 
bekezdésének szabályait kell alkalmazni.” 

 
2. § A R. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
,,5/B. § (1) A Kártyához természetes személyek részére egy parkolási engedély és egy behajtási engedély 

igényelhető külön térítés nélkül, a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével. 
(2) Amennyiben a természetes személy Kártyatulajdonos több gépjárművel rendelkezik és további 

kedvezményt kíván igénybe venni, a 6. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével legfeljebb további három 
parkolási engedélyt és további három behajtási engedélyt igényelhet a 3. mellékletben meghatározott igénylőlapon 
és ezért külön díjat kell fizetnie. A további engedély díja 500 Ft/engedély. 

(3) Év közben történő gépjárművásárlás esetén természetes személyek részére az új parkolási engedély, 
behajtási engedély díja 500 Ft/engedély.” 

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

egyéni vállalkozók és egyéni cégek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – egy Kártyát és a Kártyához 
kérelemre, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt parkolási engedélyt igényelhetnek. Amennyiben 
székhelyük, telephelyük az 1. mellékletben meghatározott utcákban van, egy Kártyát és a Kártyához – a (2) 
bekezdésben foglaltak kivételével – kérelemre, maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre öt parkolási engedélyt és 
öt behajtási engedélyt igényelhetnek. A parkolási engedély díja 1-3. engedély esetén 11.000 Ft/gépjármű/év, míg 
a 4-5. engedély esetén 16.500 Ft/gépjármű/év. Ha az 1. mellékletben meghatározott utcákban székhellyel, 
telephellyel rendelkezők behajtási engedélyt is igényelnek, a parkolási engedély és a behajtási engedély díja 
együttesen 1-3. engedély esetén 11.000 Ft/gépjármű/év, míg a 4-5. engedély esetén 16.500 Ft/gépjármű/év. 

(2) A hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek közül az önkormányzati költségvetési szervek, egyházak, egyesületek egy Kártyát és a Kártyához 
kérelemre öt parkolási engedélyt igényelhetnek ingyenesen. Amennyiben székhelyük, telephelyük az 1. 
mellékletben meghatározott utcákban van, egy Kártyát és a Kártyához kérelemre öt parkolási engedélyt és öt 
behajtási engedélyt igényelhetnek ingyenesen. 

Azon jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek, melyek Hatvan 
Város Önkormányzatával háziorvosi, házi gyermekorvosi illetve fogorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződést 



kötöttek, egy Kártyát, kettő parkolási engedélyt, illetve lakcímtől, székhelytől, telephelytől függetlenül kettő 
behajtási engedélyt igényelhetnek ingyenesen. 

(3) Ha a Kártyatulajdonos hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli jogalanyok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – év közben 
vásárolnak gépjárművet, az új engedély díja 1100 Ft/engedély. 

(4) A hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, 
egyéni vállalkozók, egyéni cégek a Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező munkavállalóik részére 
munkavállalalónként 4000 Ft-ért egy Kártyát s a Kártyához kérelemre maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre 
egy parkolási engedélyt igényelhetnek. A Kártyával a Kártyához kapcsolódó valamennyi kedvezmény igénybe 
vehető, behajtási engedély azonban nem igényelhető a Kártyához. 

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

 
4. § Ez a rendelet 2017. december 2-án lép hatályba és 2017. december 3-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. november 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
32/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Közfeladatot ellátó szervezet, 70 éven felüli személyek vagy ilyen utast szállító személyek, mozgásában 
korlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműveikkel díjmentesen 
behajthatnak a köztemetőbe. Más személyek a köztemető területére személygépjárművel, illetve 
személygépjárművel és utánfutóval, tehergépjárművel történő behajtás esetén a 8. mellékletben meghatározott 
behajtási díjat kötelesek megfizetni.” 

 
2. § (1) A R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklete lép. 
(2) A R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklete lép. 
(3) A R. a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki. 
 
3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és 2018. január 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. november 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 32/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

A temetési helyek díjai  
 
Sírhely (25 évre): 

 
egyszemélyes: 22.300,- Ft 
kétszemélyes: 42.100,- Ft 
gyermeksír: 16.800,- Ft 

 
Sírbolt (60 évre): 

 
egyszemélyes: 66.800,- Ft 
kétszemélyes: 111.100,- Ft 
háromszemélyes: 165.200,- Ft 



 
Urnafülke: 

10 évre 12.600,-Ft 
25 évre 26.300- Ft 

 
Urnasírhely : 

10 évre 23.300,- Ft 
25 évre 58.300- Ft 

 
rnasírbolt (20 évre): 110.000,- Ft 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.” 
 

2. melléklet a 32/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Hatvan városi köztemet őben és az Újhatvani köztemet őben vállalkozásszer űen munkát végz ők által 

fizetend ő temetőfenntartási hozzájárulási díj, illetve az üzemeltet ő által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetend ő díj 

 
Temetőfenntartási hozzájárulási díj: 
 
egyszemélyes síremlék építése esetén 
kétszemélyes síremlék építése esetén: 
háromszemélyes síremlék építése esetén: 2.900,-Ft 
sírbolt építése esetén:  
egyéb tevékenységek végzése esetén: 
 
Ravatalozó használati díja: 9.300,-Ft/elhalt 
 
Tárolási, hűtési díj: 2.300,- Ft/elhalt/nap 
 
Hulladékszállítási díj: 7.200,- Ft/temetési hely/alkalom 
 
Első temetést megelőző sírhely kiásási díja: 
 

felnőtt elhalt esetén: 33.100,- Ft 
gyermek elhalt esetén:  17.600,- Ft 
urna esetén: 8.200,- Ft 

 
Szóróparcella használatának díja: 16.100,- Ft 
 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.” 
 

3. melléklet a 32/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Hatvan városi köztemet őbe és az Újhatvani Köztemet őbe gépjárm űvel történ ő behajtás díjai 

 
Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén: 21.000,-Ft/év 
 
Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén: 6.000,-Ft/hó 
 
Tehergépkocsi, illetve utánfutós személygépkocsi esetén: 600,-Ft/nap 
 
Személygépkocsi esetén: 500,-Ft/alkalom 
 
A köztemetőben a KRESZ szabályai érvényesek 5 km/h-s sebességkorlátozás egyidejű alkalmazása mellett.” 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
33/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyis égek bérletér ől és elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (3) § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 



alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja 
szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„m) rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56. § 3. 

pontjában meghatározottak szerint.” 
 
2. § A R. II. fejezetének 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki: 
„3/A. § A Képviselő-testület dönt: 
a) az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről; 
b) önkormányzati tulajdonú társasház alapításáról; 
c) önkormányzati külön tulajdonnal rendelkező társasház alapító okiratának módosításáról; 
d) önkormányzati külön tulajdonnal rendelkező társasházak esetében a rendes gazdálkodás körét meghaladó 

kiadások vállalásáról.” 
 
3. § A R. 4. § (4) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 
(Az üzemeltető által gyakorolt bérbeadói jogok:) 
„m) közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatai körébe eső ügyekben a tulajdonos önkormányzat 

képviselete harmadik személyekkel, különösképpen közüzemi szolgáltatókkal, társasházakkal szemben a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint.” 

 
4. § Ez a rendelet 2017. december 2-án lép hatályba és 2017. december 3-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2017. november 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyel ő rendszerr ől szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1. § A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép 

 
 
2. § Ez a rendelet 2017. december 2-án lép hatályba és 2017. december 3-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2017. november 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
 

Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  
 

1. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Balassi B. út keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Balassi B. út - Iskola út - Grassalkovich út 
 
2. kamera  
Telepítési hely:   Hatvany Irén utca - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Hatvany I. u. - Mártírok útja 
 
 



3. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Grassalkovich út - Kossuth tér - Grassalkovich kastély - Thurzó utca 
 
4. kamera  
Telepítési hely:   Madách utca - Csaba utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Madách utca - Csaba utca - Mikszáth tér déli része 
 
5. kamera  
Telepítési hely:   Dózsa György tér - Gódor K. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Dózsa tér - Gódor Kálmán utca 
 
6. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út - Nádasdy T. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Nádasdy T. utca - Dózsa tér 
 
7. kamera  
Telepítési hely:   Vörösmarty tér  
Megfigyelt terület:  Vörösmarty tér - Klapka utca - Bajza utca - Kertész utca 
 
8. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út 12. szám el őtti közterületi oszlop  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Pázsit utca - Hatvan városi panoráma 
 
9. kamera  
Telepítési hely:   Pázsit utca - Hajós Alfréd utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Pázsit utca - Hajós Alfréd utca és parkoló - 5 sz. Általános Iskola előtti tér - Uszoda 
 
10. kamera  
Telepítési hely:  Rákóczi út - Bajcsy-Zs. út keresztez ődés  (közlekedési lámpaoszlopon) 
Megfigyelt terület:  Rákóczi út - Bajcsy Zs. út 
 
11. kamera  
Telepítési hely:   Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca 
 
12. kamera  
Telepítési hely:   Arany J. út - Botond utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Arany J. út - Botond utca 
 
13. kamera  
Telepítési hely:   Doktay Gy. utca - Csók I. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Doktay Gy. utca - Csók I. utca - Munka utca - kereszteződésben lévő tér 
 
14. kamera  
Telepítési hely:   Bercsényi út - Vak Bottyán utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bercsényi út - Vak Bottyán utca - Irinyi János utca 
 
15. kamera  
Telepítési hely:   Mészáros L. út - Szapári utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Mészáros L. út - Szapári utca - Kiss Ernő utca 
 
16. kamera  
Telepítési hely:  3. számú f őút Újhatvani felüljárójának észak-nyugati oldala  
Megfigyelt terület: Mártírok tere, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. számú főút 57+200           

szelvényének környéke 
 
17. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút Újhatvani felüljárója alatti gyalogos-kerékpáros aluljáró dél-keleti 

oldala   
Megfigyelt terület: az aluljáró területe 
 
18. kamera  
Telepítési hely:  3. számú f őút Újhatvani felüljárója a f őút keleti oldala  
Megfigyelt terület: gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. főút 57+250 szelvényének környéke 
 



 
19. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópontjának 21. f őút fel őli behajtójának jobb oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 21. főút körforgalmi 

bevezetőjének környéke 
 
20. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont alatt átvezet ő gyalogos-kerékpáros aluljáró 

déli oldala  
Megfigyelt terület: déli aluljáró területe 
 
21. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont alatt átvezet ő gyalogos-kerékpáros aluljáró 

északi oldala  
Megfigyelt terület: északi aluljáró területe 
 
22. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont keleti behajtó bal oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, 3. számú főút déli körforgalmi bevezetőjének környéke 
 
23. kamera  
Telepítési hely: 21. számú f őút körforgalomhoz vezet ő szakasz jobb oldala  
Megfigyelt terület: 21. számú főút körforgalomi bevezetőjének környéke 
 
24. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídjára felvezet ő szakaszának keleti oldala  
Megfigyelt terület: híd teljes szakasza, a híd alatti parkoló bevezető útja és a 31. főút 57+550 szelvényének 

környéke 
 
25. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídja alatti parkoló északi rés ze 
Megfigyelt terület: híd alatti parkoló és a híd alatti parkoló bevezető útja 
 
26. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  északi lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd keleti feljárója 
 
27. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  déli lábának déli oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső dél-keleti része (Gerber tartó szerkezetű rész) 
 
28. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon d éli lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd nyugati feljárója 
 
29. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon é szaki lábának északi oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső északi része 
 
30. kamera 
Telepítési hely: Újhatvani Sportpark 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=696112,34  X=258048,32, hrsz.: 1972/2. 
Megfigyelt terület: Sportpark” 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2017. NOVEMBER 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  637/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 30-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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének 
áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról 

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 
5. Előterjesztés gépjárművek bérletére vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról 
6. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 
7. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2017. évi működéséről 
8. Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
10. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
11. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami 

működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás 
módosításáról 

12. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezéséről 
13. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításáról 
14. Előterjesztés a volt cukorgyári portaépület átalakításáról és karbantartásáról 
15. Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról 
16. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
17. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-17. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
18. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének kiegészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
19. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
20. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
21. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
22. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 

23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyásáról 
24. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt „Kiskerti Programok 2018” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
25. Előterjesztés a „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázathoz kapcsolódó 

döntésekről 
26. Előterjesztés a 3-as számú főúton lévő jelzőlámpák átprogramozásáról 
27. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó döntésről 
28. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában 

megjelenő pályázati felhívás hirdetési felületeinek a kiválasztásáról 
29. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
30. Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
31. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
32. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn 

túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 



Előterjeszt ő, előadó a 19-32. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
33. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó János Gyula főépítész 
34. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. részére 
35. Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos döntésekről 
36. Előterjesztés a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú társasházi lakások megvásárlására 

vonatkozó 348/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
37. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 

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

pályázat kiírásáról 
39. Előterjesztés a Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti épület károsodásáról 
40. Előterjesztés adományozási szerződések megkötéséről 
41. Előterjesztés kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
42. Tájékoztató Hatvan város 2018. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
43. Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
44. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
45. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe 

történő bekapcsolásáról 
46. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
47. Előterjesztés a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó a 34-47. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
48. Egyebek” 

 
Határozat száma :  638/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 946. (XII. 15.) 2016. évi és a 364., 365., 366., 367. (VI. 29.), 
383., 384., 385. (VII. 10.), 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398. (VII. 28.), 429., 430., 436., 437., 438., 442., 443., 
444., 445., 446., 447., 448., 449., 450., 451., 452., 455., 456., 459.., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., (VIII. 
31.), 482., 488.., 489., 491., 492. (IX. 18.), 512., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 
531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 544., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 555., 
557., 558. (IX. 28.), 562., 564., 565., 567., 570., 595. (X. 26.), 599., 602., 606., 607., 608., 609., 610., 611. (XI. 9.), 
629., 630., 631., 632., 633., 634. (XI. 13.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  639/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alá helyezi át.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  640/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a társaság telephelyet létesítsen a 3000 Hatvan, Madách utca 12. szám 
alatti címen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  641/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja a társaság alapító okiratát és 
elfogadja a társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat módosításához és a cégbírósági 
változásbejegyzéshez szükséges okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 



(A 641/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  642/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött műsorszolgáltatási és 
PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést – 2018. január 1. napi 
hatálybalépés mellett – a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva 
módosítja. 

2. A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 642/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  643/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2018. január 1. napjától 120 köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói 
álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 135 álláshellyel hagyja jóvá.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  644/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) az önkormányzati tulajdonú 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
szám alatti ingatlanon székhelyet létesítsen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  645/2017. (XI. 30.)  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 igennel szavaz arra, hogy a társaság 
székhelye a 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alá kerüljön áthelyezésre. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : A Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  646/2017. (XI. 30.)  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 igennel szavaz arra, hogy a 
társaságnak az 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., 5126 Jászfényszaru, 05/147. hrsz. és 3350 Kál, 029/26. 
hrsz. alatti fióktelepei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : A Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 



Határozat száma :  647/2017. (XI. 30.)  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 igennel szavaz arra, hogy a 
társaságnak a 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., 3000 Hatvan, 054/13. hrsz. és 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám 
alatti telephelyei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : A Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  648/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2017. (VI. 29.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  649/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja a Szelektív Hulladékhasznosító 
és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2075 Tura, 0272/7 hrsz.; cégjegyzékszám: 13-09-082834; 
adószám: 11884226-2-13; képviseli: Benke Sándor ügyvezető) az YMG-641 forgalmi rendszámú kistraktor, 
valamint az NBZ-106 forgalmi rendszámú Multicar típusú gépjármű bérletére vonatkozó szerződés megkötéséhez. 
A szerződésben meghatározott bérleti díj az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  650/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja a Szelektív Hulladékhasznosító 
és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2075 Tura, 0272/7 hrsz.; cégjegyzékszám: 13-09-082834; 
adószám: 11884226-2-13; képviseli: Benke Sándor ügyvezető) az önkormányzati tulajdonban álló FEX-215 
forgalmi rendszámú, MAN 18.224 típusú gépjármű bérletére vonatkozó szerződés megkötéséhez.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  651/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal – a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatokra vonatkozóan – megkötött együttműködési megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja 
a határozat mellékletében foglalt szöveggel.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az együttműködési megállapodás módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 651/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  652/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  653/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi 
úti MÁV Sporttelep) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  654/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  655/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szabadidősport Egyesület Atlétika Szakosztálya 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  656/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE, valamint az egyesület Kosárlabda 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  657/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Bocskai István utca 22.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  658/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 658/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  659/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központtal 2016. december 15-én 
megkötött „a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe 
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek átadás-átvételéről” szóló megállapodást a határozat melléklete 
szerint módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
 
 
 



MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  
 

a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével 
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, 

jogok és  kötelezettségek átadás-átvételéről 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 
törzsszáma: 729392 
adóigazgatási azonosító száma: 15729394-2-10 
bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 
KSH statisztikai számjele15729394-8411-321-10 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Hatvani Tankerületi Központ     
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.  
képviseli: Horváth Márta tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00336482-00000000 
ÁHT azonosítója: 361539 
KSH statisztikai számjele: 15835152-8412-312-10 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Tankerületi Központ között a város állami fenntartású 

intézményeinek működtetésére 2016. december 15-én Vagyonkezelési szerződés, valamint az önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek 
átadás-átvételéről megállapodás került megkötésre. (továbbiakban: megállapodás) 

 
2.) A megállapodás V. fejezetének 4. pontja rendelkezik a közösen használt tornatermek és a hozzájuk tartozó 

öltözők, zuhanyzók, műfüves pályák működtetési költségeinek megosztásáról. 
 
3.) Felek 2017. december 1-jei hatállyal a közüzemi és a karbantartási számlák megosztásának felülvizsgálata 

miatt a megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 
 

A megállapodás V. fejezetének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Az 1-6. pontban felsorolt tornatermek és a hozzájuk tartozó öltöző, zuhanyzó használatára és hasznosítására 
az Önkormányzat, illetve az általa meghatározott harmadik személyek jogosultak, azzal, hogy azok kizárólagos 
használatát biztosítja Átvevő részére tanítási napokon a tanórai és a tanórán kívüli iskolai sportfoglalkozások 
céljából, valamint előre bejelentett időpontokban iskolai rendezvények céljára. A tornatermek rezsiköltségeit 
(áram, víz, gáz) az Önkormányzat viseli oly módon, hogy az egész épületre jutó, másra át nem hárított 
rezsiköltségeknek a függelékben szereplő, %-ban meghatározott hányadát Átvevő havonta továbbszámlázza az 
Önkormányzat részére. A tornatermeknél felmerülő karbantartási költségeket az Önkormányzat és az Átvevő 
egymás között egyenlő arányban viselik, melyet az Önkormányzat havonta továbbszámláz az Átvevő részére. 
A karbantartási munkák megrendeléséről az Önkormányzat dönt. A felújítással felmerülő költségeket 
Felek egymás között egyenlő arányban viselik, a felújítási munkák megrendeléséről Felek közösen döntenek.” 
 

A megállapodásnak a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Kelt: Hatvan, 2017. december „….”. 
 

………………………………………… 
Hatvan Város Önkormányzata 

képviseli 
Horváth Richárd 

polgármester 

……………………………………….. 
Hatvani Tankerületi Központ 

képviseli 
Horváth Márta 

tankerületi központ igazgató 
  



pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: …………….., 2017. december „….”. 
 

…………………………………………… 
Hatvan Város Önkormányzata 

… 
gazdasági vezető 

pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2017. december „….”. 
 

…………………………………………… 
Hatvani Tankerületi Központ 

………… 
gazdasági vezető 

 
 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2017. december „….”. 

 
………………………………………. 

jegyző 

 
Jogilag ellenjegyzem: 
Kelt: …………….., 2017. december „….”. 
 

……………………………………….. 
……… 

 
 1. melléklet  

2017. december 1. napjától érvényes rezsiköltség me gosztás 
 

Intézmény Önkormányzat 

Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
intézmény össz. rezsiköltsége (víz, áram, gáz)  x  4,4 % 

Hatvani Szent István Általános Iskola 
intézmény össz. rezsiköltsége (víz, áram, gáz)  x  4,3 % 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola 
intézmény össz. rezsiköltsége (víz, áram, gáz)  x  2,8 % 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és 
Képességfejleszt ő Általános Iskola intézmény össz. rezsiköltsége (víz, áram, gáz)  x  9,7 % 

Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium intézmény össz. rezsiköltsége (víz, áram, gáz)  x  1,8 % 

 
Határozat száma :  660/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 2017-2022. 
időszakra szóló Fejlesztési Tervét és az abban foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő-testület a tervvel kapcsolatosan az alábbi észrevételt, javaslatot teszi: 
A hatvani köznevelési intézményekre vonatkozóan a Hatvani Tankerületi Központ a Fejlesztési Tervben 
határozzon meg konkrétabb stratégiai célokat, feladatokat, amelyek teljesítésével a köznevelés helyzetében, a 
gyermekek, tanulók érdekeit maximálisan szem előtt tartva jelentős előrelépés, színvonalemelkedés valósulhat 
meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  661/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  662/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szakmai programját.” 
H a t á r i d ő  : 2018. január 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 



Határozat száma :  663/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatti 5331/24 hrsz.-ú 
portaépület átalakítási és karbantartási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 14.541.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  664/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátra Takarékszövetkezet (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 22.) kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5233 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. 
szám alatt található ingatlan vonatkozásban – a 2012. október 11. napján kelt bérleti szerződés alapján fennálló – 
elővásárlási jogával 70.000.000,- Ft, azaz Hetvenmillió forint vételár megfizetése mellett nem kíván élni.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  665/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlási 
akcióról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  666/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásár során 
megmaradt terményeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani Csoportja részére adományozza.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 20. (a termény átadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  667/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 568/2017. (X.26.) számú határozatának mellékletét 
módosítja és Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint 
kiegészíti.  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(A 667/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  668/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Kft.-vel az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal, 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalva közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 668/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 



Határozat száma :  669/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos tulajdonosi hozzájárulását adja az Egri Szakképzési 
Centrum (3300 Eger, Kertész u. 128.) vagyonkezelő által a Damjanich János Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/a) oktatási intézmény informatikai hálózatbővítése érdekében a  
GINOP-6.2.3-17 kódszámú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatához.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  670/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére program” tárgyú 
pályázati felhívásra. A pályázat célja a háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az 
hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához.    
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  671/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Jó szomszéd” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat célja a háztáji 
kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély 
önellátásához. A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda szeretné elérni, hogy azok a családok, akik háztáji 
kertjükben veteményest gondoznak, motivációként hassanak és tapasztalatukkal segítsenek más, környezetükben 
lévő személyt/családot.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  672/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett 
„Kiskerti Programok 2018” tárgyú pályázati felhívására benyújtandó pályázatok előkészítésére és lebonyolítására 
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester, 
2.) Gulyás Katalin főkertész, 
3.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 
4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  673/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
„Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívására, amelynek célja a hatvani csatához 
kapcsolódó testvérvárosi program szervezése. A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os, a megpályázható 
összeg bruttó 2.000.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok, együttműködések aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  674/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok 
és együttműködések” című pályázati felhívására benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester, 
2.) Tóth Ivett, Pályázati Osztály vezetője, 
4.) Schoblocher Bernadett testvérvárosi referens, 
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  675/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületén a 3-as számú főúton lévő 
jelzőlámpák átprogramozási munkáival a „Zöldfény” Lámpaépítő- és Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(székhely: 4034 Debrecen, Luther utca 7.) bízza meg bruttó 1.143.000,- Ft összegben, mint kizárólagos 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben a „tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló használata” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  676/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.-vel (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő 
helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést a határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződésmódosító okirat szerint. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést 
módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződésmódosításra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 676/2017. (XI. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  677/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 23. § (4) bekezdése alapján közzéteendő pályázati felhívás megjelenését megrendeli a Magyar Nemzet 
országos napilapot kiadó Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft.-től (székhely: 1089 Budapest, Üllői út 102.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőtől bruttó 248.920.-Ft díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges 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  : 2017. december 10. (a pályázati felhívás megjelentetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  678/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 23. § (4) bekezdése alapján közzéteendő pályázati felhívás megjelenését megrendeli a Világgazdaság 
országos napilapot kiadó Mediaworks Hungary Zrt.-től (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.), mint az 
önkormányzat számára második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőtől bruttó 266.090.-Ft díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges 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  : 2017. december 10. (a pályázati felhívás megjelentetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  679/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 542/2017. (IX. 28.) számú határozata alapján indult, 
„Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az E2 Hungary 
Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevőnek az 1. részre és a 2. részre benyújtott ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg 
teljes mértékben az eljárást megindító felhívásban előírt valamennyi feltételnek.” 

 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  680/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 542/2017. (IX. 28.) számú határozata alapján indult, 
„Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. 
része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-
209.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 13,25.-Ft/kWh 
ajánlati ár összeget.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  681/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 542/2017. (IX. 28.) számú határozata alapján indult, 
„Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. 
része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az NKM Áramszolgáltató Zrt. (székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 16,10.-Ft/kWh 
ajánlati ár összeget.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  682/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
esetében”, becsült értéke nettó 741.300.-Ft. 
A 2. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola esetében”, becsült értéke 
nettó 550.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) által rendelkezésre 
bocsátott jólteljesítési biztosítékok terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű, nettó 1.291.300.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
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.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  683/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésével, a hálózati 
hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig a GLOBAL-
LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 
4.251.960,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A megkötésre kerülő 
szerződésben kell határozni a garanciális időn túli eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség megtérítésének 
elszámolási módját bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig történő felhasználásával. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  684/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bolla és Gregersen Kft. (1061 
Budapest, Andrássy út 20.) által elkészített építési engedélyezési tervek alapján a Bátor Tábor Táborüzemeltető 
Kft. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 
0220/1 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Delelő utcában található ingatlanon építendő új közösségi és szállás épület 
építéséhez. 
A Képviselő-testület az új közösségi és szállás épület építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul veszi. 
Hatvan Város Önkormányzata az építkezés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
Az új közösségi és szállás épület megépítését követően a felépítmény ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
érdekében a feleknek megállapodást kell kötniük a használatbavételi engedély megszerzését követő 60 napon 
belül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 30. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  685/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Dr. Mráz Zoltán tulajdonossal és az 
ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.-vel létrejött, átjárási szolgalom alapításáról és közterületi parkolóhelyek 
létesítéséről szóló megállapodás megszüntetéséről szóló 342/2017. (VI. 29.) számú határozatát.” 

 
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 :  686/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Dr. Mráz Zoltán tulajdonossal és az 
ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.-vel létrejött, vezetékjog alapításáról szóló megállapodás megszüntetéséről szóló 
343/2017. (VI. 29.) számú határozatát.” 
 
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 :  687/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a hatvani 5167 hrsz.-ú, 1565 m2 nagyságú, természetben 3000 Hatvan, Ady Endre u. 2. szám alatti kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan Hatvan Város Önkormányzata javára 2006. július 5-én 
bejegyzett vezetékjogot, illetve a 2006. június 28-án bejegyzett átjárási szolgalmi jogot a Hatvani Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya az ingatlan-nyilvántartásból törölje. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgalmi jogok törlésével kapcsolatos, a határozat 
mellékletét képező megállapodást aláírja, a szükséges földhivatali hatósági eljárást megindítsa. 
A vezetékjog és az átjárási szolgalmi jog törlésének költsége az ingatlantulajdonost terheli.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (törlési eljárás megindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

MEGÁLLAPODÁS  

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 

 



Név:      Hatvan Város Önkormányzata  
Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefon:   37/542-300 
Fax:   37/345-455 
Képviseletében:  Horváth Richárd polgármester 
KSH törzsszám:  15729394-8411-321-10 
Adószám:   15729394-2-10 
Bankszámlaszám:  K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
mint önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 
 
másrészről: 
Cégnév:  Hatvani Társasház Project Kft. 
Székhely:  8000 Székesfehérvár, Bástya utca 6. földszint 2.  
Képviseletében:  Molnár Imre és Láng István ügyvezetők, együttes cégjegyzési joggal 
KSH száma:  25913576-4110-113-07.  
Cg.:  07-09-027814  
Adószám:  25913576-2-07  
Bankszámlaszám:   K&H Bank10403538-50526757-55671009   
mint ingatlan tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) 
 
együttesen felek (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
 
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 236/2006. (V. 25.) számú határozatával döntött a hatvani 5167 hrsz. 
alatti ingatlan területén biztosítandó átjárási szolgalom alapításáról és közterületi parkolóhelyek létesítéséről. A 
vonatkozó megállapodást a felek, egyrészről Hatvan Város Önkormányzata, másrészről dr. Mráz Zoltán tulajdonos és 
az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft., mint a tulajdonos ingatlanán beruházó gazdasági társaság 2006. május 31-én írták 
alá. Az átjárási szolgalom bejegyzésre került az ingatlannyilvántartásba 2006. évben.  
- Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 263/2006. (VI. 29.)  számú határozatával a hatvani 5167 hrsz.-ú, 
Hatvan, Ady Endre u. 2. szám alatti lakóház udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozóan vezetékjog bejegyzéséről 
döntött Hatvan Város Önkormányzata javára, melyről az önkormányzat megállapodást kötött dr. Mráz Zoltán 
tulajdonossal és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.-vel, mint a tulajdonos ingatlanán beruházó gazdasági társasággal. 
A felek 2006. június 30-án írták alá a megállapodást. A vezetékjog bejegyzésre került az ingatlannyilvántartásba 2006. 
évben. 
A céggel szemben a cégnyilvántartás szerint felszámolási eljárást folytattak, amely befejeződött. Ennek eredményeként 
az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. a cégnyilvántartásból törlésre került. A megállapodás aláírására a Hatvan belterület 
5167 hrsz.-ú ingatlanon (3000 Hatvan, Ady Endre u. 2.) tervezett társasház építés miatt került sor, azonban a beruházás 
nem valósult meg. 

Ezen előzmények után felek a következő megállapodást kötik: 

 
1.) Felek rögzítik, hogy amiatt, hogy az előzményi részben megjelölt beruházás nem valósult meg, a megállapodás 
alapján létesített és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett átjárási szolgalmi jog, és vezetékjog okafogyottá vált.  
 
2.) Az átjárási szolgalmi jog jogosultja, valamint a vezetékjog jogosultja Hatvan Város Önkormányzata e megállapodás 
aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hatvani 5167 hrsz-ú, beépítetlen terület 
megjelölésű, 1565 m2 nagyságú, természetben 3000 Hatvan, Ady Endre u. 2. szám alatti ingatlan tulajdoni lapjának 
teherlapi részében III/18. sorszám alatt bejegyzett vezetékjog, valamint III/20. sorszám alatt bejegyzett átjárási 
szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön.  
 
3.) A felek kijelentik, hogy egymással szemben a vezetékjogot és az átjárási szolgalmi jogot alapító megállapodással 
kapcsolatban egyéb követelésük nincsen és ilyet egymással szemben a jövőben sem támasztanak.  

4.) Felek mindketten Magyarországon nyilvántartott önálló jogi személyek. Az ingatlan tulajdonos cégkivonata, 
törvényes képviselőinek aláírási címpéldánya a 38.594/2017. számú eljárás során a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali 
Osztálya részére csatolásra került. Az ügyvezetők kijelentik, hogy az általuk képviselt társaság adataiban, cégjegyzési 
jogukban  változás ezen okiratok benyújtása óta nem történt. 

5.)  Jelen szerződéssel kapcsolatos mindennemű költség az ingatlan tulajdonost  terheli. 

6.) Felek megbízzák Kövérné dr. Tóth Melinda egyéni ügyvédet (3000 Hatvan, Eötvös u. 1.) a jelen megállapodás 
elkészítésével, ellenjegyzésével és a földhivatali hatósági eljárásbeli képviseletükkel. 



Jelen megállapodást a felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

Hatvan, 2017. ……………………… 
 
 Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Társasház Project Kft. 
 Horváth Richárd Molnár Imre és Láng István ügyvezetők 
 polgármester együttes cégjegyzési joggal 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2017. ……………………..... 
 
    Kövérné dr. Tóth Melinda, ügyvéd  
 

 
Határozat száma :  688/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 348/2017. (VI. 29.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  689/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1622 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Béke u. 70. sz. alatt található, 2782 m2  nagyságú kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 12.520.000,- Ft, azaz  Tizenkettőmillió-ötszázhúszezer 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. december 3. (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 1622 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Béke utca 70. sz. alatt található, kivett, beépítetlen 
terület megnevezésű, 2782 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.:  1622 
- Területe: 2782 m2 
- Fekvése: belterületi 
- Címe: 3000 Hatvan, Béke utca 70. 
- Közműellátottság: Közművek nélkül 
- Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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 12.520.000,- Ft, azaz bruttó Tizenkettőmillió-ötszázhúszezer forint, mely értéket el nem érő 
vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 



Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 1.252.000,- Ft, azaz Egymillió- kettőszázötvenkettőezer 
forint, 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 1622 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: 2018. január 15. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 1622 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 :  690/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. 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. december 4. (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: 2018. január 15. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 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: 
 
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 :  691/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a hatvani 4130 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, 
Czuczor Gergely u. 16. szám alatti ingatlanon lévő épületben keletkezett kár rendezésére vonatkozó 447/2010. 
(VIII. 26.) számú határozatát.” 
 
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 :  692/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem ismeri el kártérítési felelősségét a hatvani 4130 hrsz.-ú, 
3000 Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti ingatlanon lévő épületben keletkezett kár kártérítési ügyében.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  693/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Samsung Electronics Magyar 
Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; adószám: 10276451-2-16; cégjegyzékszám: 16-10-001767; 
képviseli: Kyu-Jin Lee elnök) részéről adományként felajánlott számítástechnikai eszközöket az önkormányzat 
elfogadja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az elfogadáshoz szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye és a határozat melléklete szerinti adományozási szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 18. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről, 
név:  Samsung Electronics Magyar Zrt.  
cím:   5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1. 
adószám:  10276451-2-16 
képviseli:  …………………………………………………….. 
a továbbiakban: Adományozó, másrészről 
 
név:   Hatvan Város Önkormányzata  
cím:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószám:  15729394-2-10 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester  
A továbbiakban Adományozott  között, az alábbi feltételek szerint: 

1.) Adományozó jelen megállapodás aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy jelen szerződés aláírását 
követően Adományozott javára az alábbiakban részletezett számítástechnikai eszközöket  adományozza.  

Ssz.  Megnevezés  Azonosítási száma  Bruttó értéke  
1. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ306641 S/N 58 967 
2. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ307897 S/N 58 967 
3. LT32E390SX/XU 0CA5HHDHB00006 S/N 58 967 
4. LT32E390SX/XU 0CA5HHDHB00010 S/N 58 967 
5. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ307182 S/N 58 967 
6. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ307167 S/N 58 967 

Összesen: 353 802 
 

2.) Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adományokat semmilyen körülmények között nem 
értékesíti. 



A felsorolt eszközök átadását követően Adományozó a felsorolt eszközök kapcsán semmilyen üzemben tartási, 
illetve karbantartási feladatot a továbbiakban nem lát el, ez teljes egészében Adományozott feladata. 
3.) Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 

4.) Adományozott az adományt köszönettel elfogadja és vállalja, hogy a fent felsorolt eszközöket jelen szerződés 
aláírását követő 15 napon belül elszállítja.  

5.) Adományozott az adományokról írásban igazolást állít ki. 

6.) Adományozott és Adományozó kölcsönösen hozzájárul ahhoz, hogy a másik Fél az adományozás tényét 
kommunikációs anyagain feltüntesse. 

7.) Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírása egyszeri adományozásra szól, az Adományozó részéről nem 
jelent folyamatos kötelezettségvállalást adományok tételére.  

A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt 
helybenhagyólag aláírták. 

Hatvan, 2017. ……………….. 

 
........................................................   ........................................................... 
Samsung Electronics Magyar Zrt.         Hatvan Város  Önkormányzata 
                          
Képviseli: ……………………………..   Képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
          Adományozó             Adományozott  
 

Határozat száma :  694/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát 
képező számítástechnikai eszközök a Hatvani Rendőrkapitányság részére adományként átadásra kerüljenek, melyről a 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 2., adószám: 15720725-2-51, képviseli: 
Czinege László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány) és Hatvan Város Önkormányzata 
között a határozat mellékletét képező adományozási szerződés kerül megkötésre. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről, 
név:  Hatvan Város Önkormányzata  
cím:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószám:  15729394-2-10 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
a továbbiakban: Adományozó, másrészről 
 
név:   Heves Megyei Rend őr-főkapitányság 
  Hatvani Rend őrkapitányság  
cím:   3300 Eger, Eszterházy tér 2., 
adószám:  15720725-2-51 
képviseli:   Czinege László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány  

A továbbiakban Adományozott  között, az alábbi feltételek szerint: 

1.) Adományozó jelen megállapodás aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy jelen szerződés aláírását 
követően Adományozott javára az alábbiakban részletezett számítástechnikai eszközöket  adományozza.  

Ssz.  Megnevezés  Azonosítási száma  Bruttó értéke  
1. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ306641 S/N 58 967 
2. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ307897 S/N 58 967 
3. LT32E390SX/XU 0CA5HHDHB00006 S/N 58 967 
4. LT32E390SX/XU 0CA5HHDHB00010 S/N 58 967 
5. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ307182 S/N 58 967 
6. LT32E390SX/XU 0CA5HHHJ307167 S/N 58 967 

Összesen: 353 802 
 



2.) Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adományokat semmilyen körülmények között nem 
értékesíti. 

A felsorolt eszközök átadását követően Adományozó a felsorolt eszközök kapcsán semmilyen üzemben tartási, 
illetve karbantartási feladatot a továbbiakban nem lát el, ez teljes egészében Adományozott feladata. 
3.) Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 

4.) Adományozott az adományt köszönettel elfogadja és vállalja, hogy a fent felsorolt eszközöket jelen szerződés 
aláírását követő 15 napon belül elszállítja.  

5.) Adományozott az adományokról írásban igazolást állít ki. 

6.) Adományozott és Adományozó kölcsönösen hozzájárul ahhoz, hogy a másik Fél az adományozás tényét 
kommunikációs anyagain feltüntesse. 

7.) Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírása egyszeri adományozásra szól, az Adományozó részéről nem 
jelent folyamatos kötelezettségvállalást adományok tételére.  

A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt 
helybenhagyólag aláírták. 

Hatvan, 2017. …………………….. 
 
........................................................   ........................................................... 
   Hatvan Város Önkormányzata       Heves Megyei Rend őr-főkapitányság 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester     Képviseli:  Czinege László r.ezredes, rendőrségi  
       főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány 
          Adományozó             Adományozott 

 
Határozat száma :  695/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda épületének érintésvédelmi 
felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítási munkáira a DunaQueen-Team Kft.-vel (1181 Budapest, Igaz 
utca 3. IV/1.) kötött szerződést közös megegyezéssel megszünteti. A szerződő feleknek egymással szemben 
pénzügyi követelése nincs, fizetési kötelezettség nem keletkezett. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 5. (szerződés megszüntetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  696/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-sziget felett 
megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3-as sz. főút – 21-es sz. főút csomópont átépítési projekt keretén 
belül a gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd hídszemléjével és hídvizsgálatával a VIA-
PONTIS Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág u 8.) bízza meg bruttó 889.000,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési 
napló használata” 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 :  697/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és karbantartási szerződés 
módosítását oly módon, hogy kilenc objektumban a Kft. a riasztó távfelügyeleti URH rádiókat kicserélje közületi 
GPRS Dual SIM kommunikációs eszközökre azzal, hogy a Monitoring-Távfelügyelet Kft. az eszközöket 
térítésmentesen bocsátja Hatvan Város Önkormányzata részére használatra a szerződés időtartamára és a 
frekvencia díj emelkedik havi 1.938,- Ft-ról (már felszerelt GPRS eszközök esetében 2.500,- Ft-ról)  4.000 Ft-ra 
(kilenc új, kettő már felszerelt eszköz figyelembe vételével). 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésekben a régi autóbusz-állomás távfelügyelete kikerüljön a 
szerződésekből, valamint a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti objektum elnevezésénél az intézmény neve ne 
szerepeljen a szerződésekben. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti 
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti és karbantartási szerződés aláírására.” 
 



H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (a szerződések módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  698/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security Kft.-t (székhelye: 2251 
Tápiószecső, Deák F. u. 32.) bízza meg bruttó 1.015.125,- Ft keretösszegig történő felhasználással, riasztó 
rendszer kialakítása bruttó 62.675,- Ft/db, valamint távfelügyeleti szolgáltatás bruttó 5.500,- Ft/db egységárak 
alkalmazásával, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Határozat száma :  699/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, valamint a 
díszvilágítás karbantartásával 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 4.992.370,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  700/2017. (XI. 30.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 580/2017. (X. 26.) számú határozatát módosítja oly módon, 
hogy a határozat szövegében az „50 m” szövegrész helyébe a „20 m” szövegrészt lépteti.” 
 
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 

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2017. november 30-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a településrendezési eszközök hatályosulásáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató Hatvan város 2018. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város 2018. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló tájékoztatót és azt az 
írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


