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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
33/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésér ől, azok jelölésér ől és a házszámozás rendjér ől szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében a következőket rendeli el:  
 

1. § A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § Jelen rendelet alkalmazásában: 
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. 

pontjában meghatározott terület; 
b) közterületjelleg: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet I.) 1. § 8. pontjában meghatározott jelleg; 
c) közterületnév: a Korm. rendelet I. 1. § 9. pontjában meghatározott név; 
d) településrésznév: a Korm.rendelet I. 1. § 16. pontjában meghatározott név; 
e) helyi jelentőségű közlekedési név: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet II.) 2. § (3) bekezdés k) 
pontjában meghatározott név; 

f) házszám: a Korm. rendelet I. 1.§ 7. pontjában meghatározott jelölés; 
g) társasház: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56. § 1. pontjában meghatározott épület; 
h) önálló rendeltetési egység: a Korm. rendelet I. 1. § 11. pontjában meghatározott helyiség vagy 

helyiségcsoport; 
i) öldrajzi név: a Korm. rendelet II. 2. § (1) bekezdésében meghatározott név; 
j) magánút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontjában meghatározott terület.” 

 
2. § A R. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Magánutat a magánút tulajdonosa kezdeményezésére lehet elnevezni. Kezdeményezéséhez csatolnia kell 

a magánút nevére vonatkozó javaslatát. Amennyiben a magánút elnevezését nem a tulajdonos, hanem a 
magánútról nyíló másik ingatlan tulajdonosa kezdeményezi, a földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítője 
tájékoztatja a magánút tulajdonosát a névadás kezdeményezéséről és megkéri az út elnevezéséhez történő 
hozzájárulását.” 
 

3. § A R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A földrajzi neveket érintő döntés előtt a helyben szokásos módon 15 napra közzétett felhívással vagy a 

közterülettel határos ingatlanok tulajdonosainak írásban történő megkeresésével meg lehet ismerni a lakosság 
véleményét. Egyéb közterület-elnevezési kérdésben a Mötv. illetve a Korm. rendelet II. ide vonatkozó rendelkezési 
szerint kell eljárni.” 
 

4. § A R. 8/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) Az emlékjel állítással kapcsolatos előkészítő és nyilvántartási feladatokat a városi főépítész, az 

elhelyezéssel, a karbantartással és a pótlással kapcsolatos feladatokat a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Műszaki és Városfejlesztési Irodája látja el.” 
 

5. § A R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok mellé a magyar 

ABC ékezet nélküli nagybetűit kell alkalmazni, „/” jellel. 
 

6. § A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Ha a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló ingatlanon belül lévő egységek házszáma hibás, 

illetve a beazonosításuk körülményes, akkor a házszám módosítását a legkisebb érdeksérelemmel járó módon 
kell elvégezni.” 
 

7. § A R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A házszámtábla kihelyezését  
a) új építmény esetén a használatbavételi eljárás lezárását követő 30 napon belül, 
b) házszám változás esetén az erről szóló hirdetmény közzétételétől számított 60 napon belül kell teljesíteni.” 

 
8. § (1) Ez a rendelet 2018. október 29-én lép hatályba és 2018. október 30-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 6. § (5) bekezdése, 9. § (5) bekezdése, 11. § (5) és (6) bekezdése, 12. § (3) bekezdése 

és 13. § (3), (5) és (7) bekezdése. 
 
 



Hatvan, 2018. október 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
34/2018. (X. 26.) 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 2. 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.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Temetési helyet és sírjelet gondozni, kegyeleti jogokat gyakorolni a köztemető nyitvatartási idejében lehet. 
A köztemető nyitvatartási idejét és az üzemeltető ügyfélfogadási rendjét jelen rendelet 2. és 3. melléklete 
tartalmazza. Az üzemeltető egyedi esetben vezetői intézkedés alapján eltérhet a temető nyitvatartási rendjétől, 
melyről legalább 8 nappal korábban hirdetményt köteles közzétenni.” 
 

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
3. § Ez a rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba, és 2018. november 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. október 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 34/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
A Hatvan városi köztemet ő és az Újhatvani köztemet ő nyitvatartási ideje  

 
 

Január 1. –  április 30.:  7.00-18.00 óráig 
 

Május 1. –  augusztus 31.:  6.00-20.30 óráig 
 

Szeptember 1. –  szeptember 30.:  7.00-18.00 óráig 
 

Október 1. – december 31.:  7.00-17.00 óráig 
 

Október 30. – november 2.:  7.00-21.00 óráig” 
 

2. melléklet a 34/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 
„3. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
A Hatvan városi köztemet ő és az Újhatvani köztemet ő üzemeltet őjének 

ügyfélfogadási rendje: 
 
 

Hétfő 8.00-17.00 óráig 
 

Kedd 
Szerda 8.00-16.00 óráig 
Csütörtök 

 
Péntek 8.00-14.00 óráig” 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2018. OKTÓBER 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  661/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 25-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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
„felszámolás alatt” végelszámolási tevékenységet záró beszámolójáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet „felszámolás alatt” tevékenységet záró beszámolójának 
elfogadásáról 

3. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

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

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

6. Előterjesztés módosított intézkedési terv elfogadásáról 
7. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagjának 

lemondásáról 
8. Tájékoztató a 2018/2019. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
9. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
11. Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság részére magánrendeléshez való hozzájárulásról, 

a 3000 Hatvan, Árpád u. 2. szám alatti fogorvosi rendelő bérbeadásáról 
12. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
13. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. 

(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
14. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
15. Tájékoztató a 2017-2018. évi pályázatokról 
16. Előterjesztés többcélú kölcsönkeret szerződés módosításáról 
17. Előterjesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetett pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatról 
18. Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 
19. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
20. Előterjesztés energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésével kapcsolatos döntésről 
21. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás utólagos megadásáról 
22. Előterjesztés a hatvani 514/1 hrsz.-ú és a hatvani 514/2 hrsz.-ú földrészletek telekegyesítéséről 
23. Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésről 
24. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
25. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
26. Előterjesztés az adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés a Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal történő növénytelepítésre vonatkozó 

együttműködésről 
28. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
29. Előterjesztés a 2018. évi őszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 
30. Tájékoztató a 2018/2019. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 11-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
31. Egyebek 

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

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 
 
 
 



Határozat száma:  662/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 420. (VI. 27.), 500. (VIII. 23.), 514., 515., 516., 519., 520., 
521., 523., 524., 526., 530., 531., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 542., 543., 544., 547., 550., 552., 
559., 564., 570., 571., 572., 573., 574., 575. (VIII. 30.), 580., 581., 582., 583., 584., 585., 586., 587., 588., 589., 
590., 591., 592., 593., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 601., 605., 606., 607., 608., 609., 610., 611., 612., 
613., 614., 615., 616., 617., 618., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627. (IX. 27.) 2018. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  663/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. 
u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján a 
felszámolás alatt álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolási tevékenységet záró beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  664/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet „felszámolás alatt” 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város 
Önkormányzatát képviselje. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet „felszámolás alatt” 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény értelmében a szövetkezet tevékenységet záró beszámolójáról.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 6. 
F e l e l ő s  : Szinyei András alpolgármester 

 
Határozat száma:  665/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 581/2018.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 
Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, 
hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
„végelszámolás alatt” 2016. május 27. napján kezdődött végelszámolási eljárása 2018. augusztus 31. napjával 
befejeződött. 
A végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. augusztus 31. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén 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  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  666/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 584/2018.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 
Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, 
hogy Kollár Edina (született: Hatvan, 1967. december 7.; anyja neve: Karácsony Mária) 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 98. szám alatti lakos, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” cégjegyzékbe bejegyzett végelszámolója a vagyonfelosztási 
javaslatban meghatározott felosztható vagyon kiadásának megtörténtével egyidejűleg a végelszámolói tisztség 
alól felmentésre kerüljön. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén 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  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  667/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 585/2018.(IX.27.) számú képviselő-testületi határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 
Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, 
hogy a végelszámolás befejezése és a cég cégjegyzékből való törlése iránti kérelem, valamint a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott 
mellékletei benyújtásra kerüljenek az Egri Törvényszék Cégbíróságához. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén 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  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  668/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött műsorszolgáltatási és 
PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést 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  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 668/2018. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  669/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a közszolgáltatási 
szerződésben foglalt, rádióban sugárzandó hírszerkesztési tevékenység elvégzéséért havonta 1.000.000,- Ft + 
Áfa összeget fizet meg. 
A 2.000.000,- Ft + Áfa összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az adó többletbevétel 
terhére rendelkezésre áll. 2019-től a szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat tárgyévi költségvetésébe 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  670/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2018. november 
29. napjától 2023. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1. Jagodics István  3000 Hatvan, Székely utca 2. 
2. Románné Kolozsi Andrea Mónika  3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 34. 
3. Svejkovszky József  3000 Hatvan, Balassi B. u. 120. 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségüket ingyenesen látják el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



Határozat száma:  671/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító 
okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság 
vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapító okiratot módosító okirata 
 

Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-
032167 cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2018. október 25. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
20./ Felügyelő Bizottság 
 
A felügyelő bizottság tagjai: 
1./ Jagodics István (lakik: 3000 Hatvan, Székely utca 2..; anyja neve: Kurdi Magdolna); 
2./ Románné Kolozsi Andrea Mónika (lakik: 3000 Hatvan, Dézsmaszéki út 34., an.: Gulyás Julianna) 
3./ Svejkovszky József (lakik: 3000 Hatvan, Balassi út 120..; an: Kernya Mária), 
 
A felügyelőbizottság tagjainak a megbízatása 2018. november 29. napjától kezdődő hatállyal 2023. november 28. 
napjáig tartó határozott időtartamra szól. 
A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. 
Határozatképes, ha a bizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők egyszerű szótöbbségével 
hozza. 
A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben a vonatkozó törvényekben 
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják. 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. 
Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást 
kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illet őleg szakértővel megvizsgáltathatja. 
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé terjesztett valamennyi 
fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. 
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve 
csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. 
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. 
Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 
aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 
harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 
jogosult az ülés összehívására. 
A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincsen 
aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása 
érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését. 
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést 
állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 
 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

Alapító 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 

Dr. Veres András  
ügyvéd 



A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, 
illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, 
illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz 
annak napirendjére. 
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc 
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő 
szerv is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezető szerve elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 671/2018.(X.25.) számú 
képviselő testületi határozatával elfogadta. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 
 
Hatvan, 2018. október 25. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2018. október 25. 
KASZ:36071290 

 
Határozat száma:  672/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  673/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok gazdasági 
társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése 
– Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ” című 
ellenőrzése vonatkozásában tett intézkedést igénylő megállapításaira és javaslatai alapján a Széchenyi Zsigmond 



Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által elkészített, módosított 
intézkedési tervet – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 

INTÉZKEDÉSI TERV  
 

az Állami Számvevőszék által az „Önkormányzatok gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ”  című ellenőrzésről 
(EL-0606-008/2018) 

 
Az Állami Számvevőszék Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Beruházó Kft.) ügyvezetője felé megfogalmazott javaslatai: 
 

Állami Számvevőszék javaslata Feladat 
Végrehajtásért 

felelős 
Határid ő 

1. 

Intézkedjen a könyvek üzleti 
év végi zárásához, a beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg 
tételeinek alátámasztásához a 
Számviteli törvény által előírt 
leltár összeállítására. 

A Számviteli törvény 69. § (1) 
bekezdés rendelkezésének 
megfelelően a könyvek üzleti év végi 
zárásához, a beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 
alátámasztásához "leltár" 
elnevezéssel olyan dokumentáció 
készítése, összeállítása, mely 
tételesen és ellenőrizhető módon 
tartalmazza a cégnek a mérleg 
fordulónapján meglévő eszközeit és 
forrásait. 

Beruházó Kft. 
ügyvezetője 
utasítására a 
könyvelési 

feladatokkal 
megbízott cég 
ügyvezetője 

 
A Beruházó Kft. 
számviteli politikájában 
meghatározott 
határidőben: 
2019. március 31. 
 
Azt követően folyamatos. 
 

2. 

Intézkedjen a kormányzati 
szektorba sorolt egyéb 
szervezetek számára az Áht. és 
az Ávr. által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére 

A társaság eleget tesz az Ávr. 5. 
melléklet 23. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségének 
az államháztartásért felelős miniszter 
felé az alábbi adatok 
vonatkozásában: 
a számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolója és az arról készített 
könyvvizsgálói jelentés, kiemelt 
mutatói, költségvetési kapcsolatai 
bemutatása; 
számviteli beszámoló szerinti 
mérlege és eredménykimutatása 
tételeinek, valamint a kiemelt 
mutatói, költségvetési kapcsolatai 
évközi tényadatai és a várható éves 
teljesítési adatai, szöveges 
indokolással kiegészítve a mérlegben 
és eredménykimutatásban szereplő 
speciális tételek elszámolására, 
költségvetési kapcsolatok és az 
adósság alakulására vonatkozóan 

 Beruházó Kft. 
ügyvezetője 
utasítására 
könyvelési 

feladatokkal 
megbízott cég 
ügyvezetője 

Ávr. 5. melléklet 23. 
pontjának megfelelően: 
az üzleti év mérleg 
fordulónapját követő 180 
nap: 
2019. június 30. 

 
Határozat száma:  674/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja az alapítvány kuratóriumába nem kíván tagot delegálni. 
A kuratórium elnöke és alelnöke az Alapítványt általánosan és önállóan képviselik.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 



 
Határozat száma:  675/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 
2019/2020. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak, hogy a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák körzethatárai 
áttekintése kapcsán az új utcákat az alábbiak szerint sorolja be a körzetekbe: 

− Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola körzetébe: Napraforgós 
kertsor; 

− Hatvani 5. Számú Általános Iskola körzetébe: Szilvás kertsor, Hárslevelű kertsor. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt 
biztosító körzethatárok meghatározása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása 
is biztosítva legyen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 31. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  676/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2019. évi belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(A 676/2018. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  677/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11. 
cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető) 
részére engedélyezi a magánrendelés elindítását azzal, hogy a 3000 Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi 
rendelőben a magánrendelés az I. számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződésében meghatározott 
feladatokat nem akadályozhatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 15. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  678/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő megnevezésű belterületi ingatlanban 
található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – 17 m2 nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó 
közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás céljára 5 év határozott időtartamra bérbe adja a DentoGál 
Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, 
képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető) részére. 
A bérleti díj 10.000,- Ft+ÁFA/hó azaz Tízezer forint + ÁFA/hó. A rendelési idő a bérleti szerződésben kerül 
meghatározásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : a magánrendelésről szóló végleges engedély kiadását követően 15 nap (a bérleti 

szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  679/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Urbán Evelin, Lakatos Luca, Szűcs Lilien Zoé, Csányi Amélia 
Aletta, Rózsa Vencel László, Zentai Emília Erzsébet, Tari Milán, Bán Abigél Dalma, Novák Gábor Dávid, Gaál 
Gábor Levente és Fülöp Gergely Imre gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban 
részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 



 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 440.000,- Ft – azaz négyszáznegyvenezer forint – 

támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési 
támogatása” előirányzat terhére.” 

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

 
Határozat száma:  680/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzatnak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél meglévő 
bruttó 1.000.000 e Ft összegű kölcsönkeretét 1.500.000 e Ft-ra kívánja emelni. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a kölcsönkeret szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (a keretszerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  681/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP-7.1.1-16-H-092-1 
kódszámú, „Multifunkcionális közösségi terek kialakítása Hatvanban” című pályázati felhívásra, amelynek a célja a 
város közösségi tereinek fejlesztése. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 136.000.000,- Ft. A támogatási 
intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  682/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-092-1 kódszámú, „Multifunkcionális 
közösségi terek kialakítása Hatvanban” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 15. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  683/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 33.625.115.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges vállalkozói díj pályázati forrásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű, nettó 
33.625.115.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) Pischné Tóth Andrea Magdolna, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



 
Határozat száma:  684/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a CURATUS Tender Kft.-t (székhely: 3300 Eger, 
Trinitárius u. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 317.500.-Ft 
megbízási díjért. 
A megbízási díj összege pályázati forrásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  685/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 646/2018. (IX. 27.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló 
eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
7.964.045.-Ft.  
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 14.373.275.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
22.337.320.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  686/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésével és azt 
követő 2019-2022. közötti időszakban annak végrehajtásáról jelentés készítési és az épületek 
energiafelhasználásának adatközlési feladatainak elvégzésével a Wattmanager Kft.-t (székhely: 2131 Göd, 
Rómaiak útja 8.) bízza meg bruttó 2.396.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletében 797.000,- Ft összeg erejéig az egyéb szakfeladatok normatíva visszafizetéséről kerül 
átcsoportosításra, a fennmaradó 1.599.000,- Ft összeg betervezésre kerül a 2019-2022. közötti időszak tárgyévi 
költségvetéseibe, évenként 399.750,- Ft összegben.” 
 
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:  687/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan tulajdonosi hozzájárulását adja a Szerencsejáték 
Zrt. (1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.) részére arra vonatkozóan, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 3012/2 hrsz.-ú földrészleten, természetben a Hatvan, Kossuth tér 3. számú ingatlanon 
14,7 m2 nagyságú konténert helyezzen el 2018. október 4-től 2018. december 11-ig terjedő időszakra, azzal a 
feltétellel, hogy a Szerencsejáték Zrt. köteles a konténer elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a konténer elhelyezése és használata során keletkező esetleges károkért 
felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a konténer elhelyezésére vonatkozó bérleti 
szerződést 2018. október 4-től 2018. december 11-ig tartó határozott időtartamra megkösse azzal, hogy a bérleti 
díj összege bruttó 180.000,- Ft.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 31. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  688/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő hatvani 514/1 helyrajzi számú kivett, kultúrház művelési ágú 1108 m2 nagyságú földrészletet a hatvani 514/2 
helyrajzi számú kivett, beépítetlen terület művelési ágú 1283 m2 nagyságú földrészlettel egyesíti a határozat 
mellékletét képező változási vázrajz szerint. A telekegyesítés során a hatvani 514/2 helyrajzi számú kivett, 
kultúrház művelési ágú, 2391 m2 nagyságú ingatlan alakul ki. A telekalakítási eljárás megindítására, és az 
eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 15. (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 688/2018. (X. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  689/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 315/2018. (IV. 26.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 26. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  690/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városi köztemetőnél korábban létesített támfal II. 
ütemének stabilizálásához tartozó 16,65 fm hosszú, a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlanról megközelíthető támfal 
kivitelezési munkáinak elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza 
meg bruttó 9.950.633,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Hatvan Városi Temető támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó 
kivitelezési munkák” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  691/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) által elkészített 2018. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra vonatkozó beruházásokat az 
alábbiak szerint: 
 
Ivóvíz ágazat esetén:  

1. Vízgépház 20 kV-os kapcsolóberendezés felújítása, cseréje 5.500 eFt+Áfa  
indoklás: üzembiztonság veszélyeztetése  

Ivóvíz bérlet díj és közm űfejlesztési díj összesen 5.500 eFt+Áfa 
 
Szennyvíz ágazat esetén:  

1. Nagy Endre rendezvényterem szennyvízbekötés felújítása 1.400 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapota nem megfelelő 

2. Szennyvíztelep gépi rács kefe cseréje 1.800 eFt+Áfa  
indoklás: időszakos csere 

3. Szennyvíztelep homokfogó műtárgy légfúvó berendezés felújítása 2.000 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

4. Szennyvíztelep kotróhíd hajtás cseréje 1.200 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

5. Köztéri átemelők biofiltereinek cseréje 7.000 eFt+Áfa  



indoklás: szakvélemény alapján cseréje javasolt 

6. Köztéri átemelő szivattyúk felújítása, cseréje 15.000 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel 

7. Házi átemelős rendszerek felújítása, szivattyúk pótlása 1.600 eFt+Áfa  
indoklás: műszaki állapota nem megfelelő 

Szennyvíz bérlet díj összesen:  30.000 eFt+Áfa 

Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen: 35.500 eFt +Áfa  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2018. 
évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződések aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 16.  (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  692/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Apafi 
utca 27.) bízza meg bruttó 11.633.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2018-2019. évi 
működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 3.175.000,- Ft erejéig biztosított, bruttó 8.458.200,- Ft 
összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  693/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P Kft.-t (székhely: 1108 Budapest, Harmat utca 212-
216.) bízza meg bruttó 155.575,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2018-2019. évi 
működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen biztosított.” 
 
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:  694/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a Johnny Servis Kft-t (székhely: 2039 
Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 61.055,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2018-2019. évi 
működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 20.352,- Ft erejéig biztosított, bruttó 40.703,- Ft összeg 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  695/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bérelt 
sátorral történő lefedésével a TOFI 2005 Kft.-t (székhely: 9608 Sárvár, Mátyás király utca 34.) bízza meg bruttó 
4.178.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére 1.253.490,- Ft erejéig biztosított, bruttó 2.924.810,- Ft 
összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  696/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő sátortető 
hóeltakarási munkáival Bánszki Gábor egyéni vállalkozót (székhely: 3262 Markaz, Fő utca 164.) bízza meg bruttó 
241.300,- Ft/alkalom egységáron 723.900,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére biztosított.” 
 
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:  697/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpálya működtetéséhez 
30 fm kordon bérlésével a Johnny Servis Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza 
meg bruttó 64.770,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2018-2019. évi 
működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 21.590,- Ft erejéig biztosított, bruttó 43.180,- Ft összeg 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
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:  698/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályára történő 
belépéshez szükséges 15.000 db karszalag beszerzésével az Euroko, spol. s r.o-t (székhely: Hlavná 116. 079 01 
Veľké Kapušany Szlovákia) bízza meg bruttó 90.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2018-2019. évi 
működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen biztosított.” 
 
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:  699/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya és 
kiszolgáló létesítmények elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.619.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  700/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályánál a 
padozat építéséhez szükséges sima tetőléc 125,- Ft/fm, bramac tetőléc 140,- Ft/fm, 10-es padló 425,- Ft/fm, 15-ös 
padló 637,- Ft/fm egységáron történő beszerzésével Mészáros Attila egyéni vállalkozót (székhely: 2194 Tura, 
Galábos utca 2/A.) bízza meg bruttó 300.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére biztosított.” 
 
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:  701/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
felállításához szükséges 22 mm-es OSB lap 9.144,- Ft/db egységáron történő beszerzésével a NORMA-BAU Kft.-t 



(székhely: 3000 Hatvan Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 360.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére biztosított.” 
 
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:  702/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
kiszolgálásához szükséges 4 db 6.058 m x 2.438 m-es konténer bérlésével a TITAN CONTAINERS A/S 
(székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld utca 23/J. 2. ép.) bízza meg bruttó 1.277.518,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2018-2019. évi 
működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 805.688,- Ft erejéig biztosított, bruttó 471.830,- Ft összeg 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
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:  703/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
kiszolgálásához szükséges 2 db mobil WC bérlésével a JOHNNY SERVIS Kommunális Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 190.500,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a műjégpálya többletbevétele terhére bruttó 63.500,- Ft erejéig biztosított, bruttó 127.000,- Ft 
összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.”  
 
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:  704/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya 
működtetéséhez szükséges jegypénztár üzemeltetésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg 3.435.350,- Ft keretösszeg erejéig.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2018-2019. évi 
működtetési költsége 2018. évre eső rész költséghelyen 1.717.675,- Ft erejéig biztosított, bruttó 1.717.675,- Ft 
összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.”   
 
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:  705/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8.000.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth téren 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési kiadásainak 
biztosítása érdekében. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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:  706/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2018. november 24-től 2019. február 24-ig 
elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi belépőjegy árakat és nyitva 
tartást állapítja meg: 

 

Belépőjegyek   Hatvan Kártyával  

Hétköznap 600,- Ft 500,- Ft 



Gyerek jegy hétköznap 400,- Ft - 

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

Gyerek jegy hétvége 500,- Ft - 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 1.800,- Ft 1.500,- Ft 

Pótjegy 400,- Ft/gyerek - 

Hétvégén 2.600,- Ft 2.300,- Ft 

Pótjegy 500,- Ft/gyerek - 

Jégdisco 500,- Ft - 

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

Gyerek bérlet (10 alkalom) 4.000,- Ft - 

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft 

Korcsolya élezés 500,- Ft/pár - 

Pingvin bérlés 400,- Ft/fél óra - 

Pályabérlés 25.000,- Ft/óra 15.000,- Ft/óra 

Céges belépő hétköznap 500,- Ft - 

Céges belépő hétvége 800,- Ft - 

Céges bérlet (10 alkalom) 5.000,- Ft - 

A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni. 
 

Nyitva tartás  

Hétfő-péntek 15:00 – 19:00 

Szombat-vasárnap 9:00 – 20:00 

Jégdisco (péntekenként) 19:30 – 22:00 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságot, hogy - a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a látogatottság növelése 
érdekében - a jegyárakat módosítsa.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 24. (bevezetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  707/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren megrendezésre kerülő adventi vásárhoz 
használt faházak elektromos hálózatának felújításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 995.680,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  708/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren megrendezésre kerülő adventi vásárhoz 
használt faházak villamos energia ellátásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 
8.) bízza meg bruttó 571.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a „Kossuth téri faházakhoz villamos energia beszerzése” 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:  709/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési szerződést köt a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakgimnáziummal (3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) a Petőfi Sándor utcában történő 
növénytelepítés megvalósításáról a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 15. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

Hatvan városában, a Petőfi Sándor utcában történő növénytelepítések megvalósítására 
 
mely létrejött egyrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata  
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 (továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről  
 
Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 
Székhely: 3000 Hatvan, Balassi u. 17. 
Képviseli: Tóth Attiláné Deák Andrea 
 (továbbiakban: a Gimnázium) 
 

1) Az együttműködés célja: 
 

A Gimnázium az Erasmus+ program keretén belül 4 partnerországgal (Svédország, Hollandia, Görögország, 
Franciaország) egy ökoiskolai programon dolgozik. Ennek egyik alprogramja, a biodiverzitás növelése. A 
gimnázium diákokból és felnőttekből álló bizottsága a városi főkertésszel történt egyeztetést követően döntött arról, 
hogy a hatvani Petőfi Sándor utcában gömb koronás kőris fasor telepítését kívánja elvégezni. A gimnázium és az 
önkormányzat együttműködésének eredményeként az utcában egységes fasor jön létre, amely hozzájárul az igényes 
városkép kialakításához.  

 
2) A Gimnázium vállalja:  

a. biztosítja az ültetéshez szükséges növényanyagot (25 db Fraxinus ornus Mecsek, 12/14-esméretű 
sorfa), 

b. diákjai és oktatói révén tevékenyen részt vesz a növények ültetésében: 
 fák behelyezése ültető gödrökbe 
 ültető gödrök feltöltése termőfölddel 
 karózás, kötözés, fatányérok készítése 

c. első éves fenntartási munkák elvégzését az ötözés kivételével. 
 

3) Az Önkormányzat vállalja: 
a) biztosítja a helyszínen történő szakmai irányítást,  
b) az ültető gödrök elkészítését, 
c) a fák ültetéséhez szükséges segédanyagokat (karó, gégecső, termőföld, kötözőanyag, tápanyag) 

beszerzi, és a helyszínre szállítja, 
d) a növények öntözését ültetéskor és vegetációs időben. 

 
4) Az ültetést követően a fák Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek. 

 
5) A Gimnázium diákjai a növénytelepítést követően emléktáblát helyeznek el az általuk létesített fasorban. 

 
6) Az együttműködés módja: a felek az együttműködés megvalósulása érdekében éves munkatervet készítenek. 

 
7) A felek kapcsolattartásra továbbá a munkatervek kidolgozására, jóváhagyására, illetve jóváhagyásra történő 

előkészítésre megbízzák: 
 
 



 
      A Gimnázium részéről:   Szelei Orsolya Beáta 

                                                                Telefon: 70 362 24 00 
                                                e-mail: orsiszelei@gmail.com 

 
 

Az Önkormányzat részéről: Gulyás Katalin városi főkertész 
     Telefon: 30/697 0408 
                                e-mail: gulyas.katalin@hatvan.hu 
 

8) Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és 2019. október 30. napjáig terjedő határozott 
időre jön létre. 

 
9) Jelen szerződést bármely fél a másik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén azonnali hatállyal 

felmondhatja. 
 

10) Jelen szerződést bármely fél 30 napos felmondási idő közbeiktatásával - indoklás nélkül -  a másik félhez 
intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja. 

 
11) Jelen szerződésben szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 
12) Jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat a felek békés úton rendezik. Esetleges perindítás esetére a felek 

pertárgy értéktől függően a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 Hatvan, 2018. november … Hatvan, 2018. november … 
 
 

 Hatvani Bajza József  Hatvan Város Önkormányzata  
 Gimnázium és Szakgimnázium nevében 

 nevében  
 
 
 Tóth Attiláné Deák Andrea Horváth Richárd  

 Intézményvezető polgármester 
 

Határozat száma:  710/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2018. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 171/2018. (II.22.) számú 
határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
2018. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv  

Tervezett feladatok intézményenként  (bruttó E Ft)  
Óvodák    
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 1 477 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 3 040 
villámvédelmi hiányosságok megszüntetése (5 db levezető szigetelése) 445 
érintésvédelmi hiányosságok javítási munkái 1 982 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tetőhéjazat felújítási munkák 4 141 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)    

1 db gyermekmosdó teljes felújítása új szennyvíz nyomvonal kiépítésével együtt 3 397 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat    
Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)    



A pillangó csoport udvarán a játékok felülvizsgálati jegyzőkönyve alapján  
ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges. 

508 

érintésvédelem 135 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
érintésvédelem 100 
Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 534 
Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 502 
I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 604 
orvosi rendelő ideiglenes áthelyezés  245 
belső kerámia falburkolat javítása 143 
bejárat felújítása 928 
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 623 
Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 1 480 
Hatvany Lajos Közérdek ű Muzeális Gy űjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.)   
hangcsillapítás 360 
VI-X. sz. körzeti feln őtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendel ő  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/a.)   
érintésvédelem, villámvédelem 693 
ereszjavítási munkák 115 
III-IV. számú körzeti gyermekorvosi és véd őnői szolgálat  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/a.)   
kerítés ideiglenes elbontási munkái 117 
kültéri lámpa telepítése 56 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossu th tér 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 200 
Liszt Ferenc M űvelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   
épületgépészeti engedélyezési és kiviteli tervezési munka 369 
épületvillamossági kiviteli tervezési munka 1 016 
Általános Iskolák    
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 191 
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 166 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   
tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 261 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségf ejleszt ő Iskola, Fejleszt ő 
Nevelést-Oktatást Végz ő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)   
tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 172 
tartalékkeret 0 
Összesen:  25 000 

 
Határozat száma:  711/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) érintésvédelmi hiányosságainak javítási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.981.200,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



 
Határozat száma:  712/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, 
Hajós A. út 1.) és a Mohács úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.) érintésvédelmi felülvizsgálatának 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 234.950,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  713/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal épületének kisfeszültségű erősáramú villamos hálózatának és villámvédelmi rendszerének tervezésével 
Szpisák János egyéni vállalkozót (székhely: 3074 Sámsonháza, Petőfi út 5.) bízza meg bruttó 1.200.000,- Ft (Áfa 
mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  714/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a. szám 
alatt található III-IV. sz. körzeti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat udvarán kültéri lámpa telepítési 
munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót  (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
55.880,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  715/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bástya utca 10. szám alatt 
található épületben ideiglenes rendelő helyiség kialakítási munkáinak elvégzéséhez kapcsolódóan felmerült 
további belső falburkolat javításával a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza 
meg bruttó 142.240,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  716/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bástya utca 10. szám alatt 
található orvosi rendelő bejáratának a megnövekvő ideiglenes betegforgalom miatt időszerűvé vált felújítási 
munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
927.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  717/2018. (X. 25.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6000 
Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2018. év őszén megrendezett hulladékgyűjtési akciónap többletköltségeinek 



biztosítására a 111/2018. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további 
bruttó 1.678.143,- Ft összeget biztosít. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében a 2018. évi Környezetvédelmi Alap költséghelyen bruttó 500.000,- Ft 
erejéig, a Környezetvédelmi feladatok költséghelyen bruttó 500.000,- Ft erejéig, a 3/f. mellékletében a normatíva 
visszafizetés maradvány költséghelyen bruttó 678.143,- Ft erejéig rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (módosított szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  718/2018. (X. 25.) zü. sz. képvise lő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  719/2018. (X. 25.) zü. sz. képvise lő-testületi határozat  

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

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2018. október 25-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2017-2018. évi pályázatokról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2017-2018. évi pályázatokról szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
* * * 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2018/2019. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2018/2019. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
tárgyú tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
* * * 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2018/2019. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2018/2019. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 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. 


