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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
39/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztat ott köztisztvisel ők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 

 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, és vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkre terjed ki. 

 
2. § A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 47.000,-  forint. 
 
3. § A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, érettségi 

végzettség esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 
 
4. § A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő 

vezetői megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén  
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 

 
5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. december 13. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  787/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 13-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 képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 
2. Előterjesztés a Hatvan városban működő óvodák házirendjeinek és pedagógiai programjainak 

véleményezéséről 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti 

megállapodások felülvizsgálatáról 
4. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 
5. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 
6. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
7. Előterjesztés az önállóan működő költségvetési szervek és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 

közötti pénzügyi-gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodásról 

8. Előterjesztés az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges szolgáltatási szerződés 
megkötéséről 

9. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
10. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
11. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak felülvizsgálatáról 
12. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2019. évi 

költségeinek finanszírozásáról 
13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sport 

Egyesület részére 
14. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 
15. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
16. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
17. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés módosításáról 
18. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosításáról 
19. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 
20. Előterjesztés parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztéséről 
21. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendeletben szereplő díjak felülvizsgálatáról 
22. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatással kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-22. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

23. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Szabó János főépítész 

24. Előterjesztés a 2018. évi „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges döntésekről 
25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
26. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe 

történő bekapcsolásáról 
27. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn 

túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
28. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
29. Beszámoló a 2018. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
30. Tájékoztató az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet főigazgatójával folytatott levelezésről 

Előterjeszt ő, előadó a 24-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
31. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan Város Kultúrájáért” díj adományozásáról 
2. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj és a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj adományozásáról 

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



Határozat száma:  788/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 490. (VII. 24.), 518. (VII. 30.), 528. (VIII. 30.), 642., 647., 645. 
(IX. 27.), 668., 677., 678., 683., 684., 687., 689., 691., 692., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 
703., 704., 705., 709., 715., 716., 717. (X. 25.), 725. (XI. 19.), 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 
740., 741., 742., 743., 744., 746., 747., 748., 749., 750., 751., 752., 753., 754., 756., 760., 761., 764., 767., 780. 
(XI. 29.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 

 
Határozat száma:  789/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2019. évi munkatervét 
a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2019. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 21. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 789/2018. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  790/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) házirendjét és pedagógiai programját véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  791/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) házirendjét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  792/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) pedagógiai programját véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  793/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, mint kölcsönt 
adó és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), mint kölcsönt 
vevő között 2017. január 12. napján megkötött kölcsönszerződést a határozat mellékletét képező megszüntető 
okiratban foglaltak szerint közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződést megszüntető okirat 
aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kölcsönszerződést megszűntető okirat  
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

(KSH stat. számjel: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10 

képviseli: Horváth Richárd polgármester) 
mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó) 

másrészről: 
 

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9. 

nyilvántartási száma: 1388 
képviseli: Antalóczy Péter elnök 

mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) 
 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2014. (II. 13.), a 877/2014. ( XI. 27.) valamint a 401/2015. 
(V.28.) számú képviselő testületi határozataival döntött arról, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 3.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja megvalósításához, a sportfejlesztési program elfogadása 
esetén a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére mindösszesen: 394.177.729,-Ft összeget hagyott jóvá 
határozatában. 
 
2./ Szerződő felek e tárgyban kölcsönszerződést kötöttek 2017. január 12. napján. Felek egyezően adják elő, hogy a 
kölcsönszerződés megkötését követően ezen jogviszony keretében a kölcsönadó 2018. december 13. napjáig 
25.075.526,-Ft azaz Huszonötmillió hetvenötezer ötszázhuszonhat  forintot adott át kölcsön jogcímén a kölcsönvevő 
részére. 
 
3./ Kölcsönvevő jelen okirat aláírásával egyidejűleg a részére a kölcsönadó által kölcsön jogcímén átadott 25.075.526,-
Ft, azaz Huszonötmillió hetvenötezer ötszázhuszonhat forint átvételét elismeri. 
 
4./ Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg közös elhatározás alapján az okirat 2./ pontjában meghatározott 
kölcsönszerződést megszüntetik és a kölcsönszerződés alapján jelen okirat keretében egymással elszámolnak. 
 
5./ Kölcsönadó előadja, hogy részére a Magyar Köztársaság Kormánya 1112/2018. ( III.19) számú  határozatában a 
Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében 1.369.472.000,- Ft összegű, valamint a 
1571/2018. ( XI.13 ). számú határozata keretében 699.000.000,- Ft összegű támogatást biztosított. 
 
Ennek következtében a felek között fennálló kölcsön szerződés alapján biztosított forrás kölcsön jogcímén történő 
biztosítása a beruházás megvalósításához nem szükséges, így a kölcsön okafogyottá vált. 
 
6./ Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönadó által már 2018. december 13. napjáig a kölcsönvevő részére 
biztosított 25.075.526,-Ft, azaz Huszonötmillió hetvenötezer ötszázhuszonhat  forint összeget a kölcsönadó jogosult a 
részére az 5./ pontban felsorolt  kormányhatározatokban megállapított támogatás összegébe beszámítani, ezáltal a 
beruházás megvalósításához ezen összeggel csökkentett összegű támogatás, azaz összesen 2.043.396.474,-Ft, azaz 
Kettőmilliárd negyvenhárommillió háromszázkilencvenhatezer négyszázhetvennégy forint kerül átadásra a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sport Egyesület részére külön okiratba foglalt megállapodás szerint. 
 
7./ Kölcsönvevő  nyilatkozza, hogy ezen elszámolást jelen okirat aláírásával tudomásul vette, és elfogadta. 
 
8./ Szerződő felek nyilatkozzák, hogy egymással az okirat 2./ pontjában meghatározott kölcsönszerződés 
vonatkozásában teljeskörűen elszámoltak, egymással szemben  a kölcsön jogviszonyból eredően semminemű további 
követelésük, illetőleg igényük nincs. 
 
9./ Jelen kölcsönszerződést megszüntető okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 793/2018. (XII. 
13.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
 



10./ Szerződő Felek között vitás kérdés nincs. Szerződő Felek nyilatkozzák, hogy jelen szerződést annak aláírása előtt 
részletesen megismerték és a kölcsönszerződés megszüntetésére vonatkozó Polgári Törvénykönyvben meghatározott 
szabályokat . 
 
11./ Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen okiratot  felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2018. december  … napján  
 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képv.: Horváth Richárd polgármester 

Kölcsönadó  

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
képv.: Antalóczy Péter  

elnök 
Kölcsönvevő  

 
Határozat száma:  794/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, valamint a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), továbbá a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) között 2014. október 30. napján megkötött, majd 2017. január 11. napján módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a határozat mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak 
szerint közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGÁLLAPODÁST MEGSZÜNTET Ő OKIRAT  

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.  

 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 - cg.száma: 10-09-032167 

 - KSH törzsszám: 23467323-7490-572-10 

 - adószám: 23467323-2-10 

 - képviseli: Dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

 - mint földtulajdonos (a továbbiakban: Földtulajdonos ) 

másrészről: 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9. 

- nyilvántartási száma: 1388 

- képviseli: Antalóczy Péter elnök 

- mint ráépítő ( a továbbiakban: Ráépítő )  
 
valamint:  
Hatvan Város Önkormányzata 

 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

 - törzsszáma: 729392 

 - adószáma  :15380250-2-10 

 - képviseli: Horváth Richárd polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 
között az alábbi feltételek mellett: 

 
1./ Felek egyezően adják elő, hogy egymással megállapodást kötöttek 2014. október 30. napján a hatvani 5331/21 hrsz-
ú ingatlanon tervezett sport- és rendezvénycsarnok beruházása tárgyában, mely megállapodást közös megegyezéssel 
módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak 2017. január 11. napján. 

 



2./ Felek egyezően adják elő, hogy a hatvani  5331/40. hrsz. alatt felvett, kivett, ipartelep megnevezésű ingatlan Hatvan 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába került 2016. október 26. napján. 

 

3./ Az okirat 2./ pontjában írtakra tekintettel az okirat 1./ pontjában meghatározott együttműködési megállapodásban 
feltüntetett földtulajdonos személye megváltozott, a korábbi Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. helyébe Hatvan Város Önkormányzata, mint a hatvani 5331/40 hrsz. 
alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa lép. 

 
Hatvan Város Önkormányzata  előadja, hogy részére a Magyar Köztársaság Kormánya 1112/2018. ( III.19) számú  
határozatában a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében 1.369.472.000,- Ft összegű, 
valamint a 1571/2018. ( XI.13 ). számú határozata keretében 699.000.000,- Ft összegű támogatást biztosított. 
 

Ezen támogatási határozatokra tekintettel a beruházás megvalósítására  külön okiratba foglalt együttműködési 
megállapodásban meghatározott feltételek mellett  kerül sor. 
 

4./ Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg az okirat 1./ pontjában meghatározott egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik.  
 

Felek nyilatkozzák, hogy  az okirat 1./ pontjában meghatározott együttműködési megállapodás alapján egymással 
szemben elszámolni való kötelezettségünk nincs. 

 

5./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs.  Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem 
kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat egymás 
között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 

 
6./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
vonatkozó szabályai az irányadók. 

 
7./ Jelen okiratot az Önkormányzat Képviselő-testülete a 794/2018. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozatával 
jóváhagyta.  
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag aláírták. 

 
Hatvan, 2018. december ….  nap 

 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
képv: dr. Borbás Zsuzsanna  ügyvezető 

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület  

képv: Antalóczy Péter elnök  

 
 

Hatvan Város Önkormányzata 

képv: Horváth Richárd polgármester 

 
 

Határozat száma:  795/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, valamint a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) között 2017. január 12. 
napján a Sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyok rendezése tárgyában megkötött megállapodást a 
határozat melléklete szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 20. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 
 
 



EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBEFOGLALT 
SZÖVEGE 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma: 729392 
 - adószáma  :15380250-2-10 
   - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
                              - mint földtulajdonos  (a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről :  
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9. 
- nyilvántartási száma: 1388 
- képviseli: Antalóczy Péter elnök 
- mint sportegyesület ( a továbbiakban: Egyesület)  

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
I. Előzmények 
 

1) Felek egyezően adják elő, hogy egymással 2017. január 11. napján  a hatvani 5331/40 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában földhasználati jogot alapító okiratot, valamint 2017. január 12. napján megállapodást kötöttek 
a sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyok rendezése tárgyában. 

 

2) A beruházás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezései alapján, a 
Magyar Kézilabda Szövetség által 2015. augusztus 12-én kelt támogató határozatában foglaltak alapján 
(ügyszáma: be/SFP-03240/2015/MKSZ.)  a sportfejlesztési program keretében kerül megvalósításra. A 
beruházás teljes bekerülési értéke nettó 2.826.893.460,- Ft azaz kettőmilliárd-nyolcszázhuszonhatmillió-
nyolcszázkilencvenháromezer-négyszázhatvan forint a lezárult közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

 
3) Hatvan Város Önkormányzata előadja, hogy részére a Magyar Köztársaság Kormánya 1112/2018. (III.19.) 

számú  határozatában a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok  (továbbiakban: sportcsarnok) beruházás 
megvalósítása érdekében 1.369.472.000,- Ft összegű, valamint a 1571/2018. (XI.13.) számú határozata 
keretében 699.000.000,- Ft összegű támogatást biztosított. 

 
4) Ezen támogatást biztosító kormányhatározatokra tekintettel a felek között megkötött együttműködési 

megállapodás módosítása vált szükségessé. 
 

5) Felek jelen együttműködési megállapodás keretében szabályozni kívánják a sportcsarnok felépítését követően 
annak tulajdonjogi, használati jogviszonyait, valamint a közös üzemeltetésre vonatkozó, feleket megillető főbb 
jogokat és kötelezettségeket. 

 
6) Felek erre tekintettel a 2017. január 12. napján megkötött együttműködési megállapodás rendelkezéseit 

közösen felülvizsgálták, módosították és egységes szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint : 
 
II. A Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása 
 

1) Felek megállapítják, hogy a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2016. október 26. napján kelt 
tulajdonjogot bejegyző határozata alapján a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, 18245 m2 területű kivett, 
ipartelep megnevezésű ingatlan Hatvan Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll. Az 
ingatlant Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletével 
önkormányzati törzsvagyonba vette. 

 
2) Az egyesület, mint ráépítő a felek között külön okiratba foglalt földhasználati jogot alapító okirat rendelkezései 

szerint jogosult és köteles az ingatlant a létrejövő sportcsarnok építése során a földhasználati jog keretei között 
használni és birtokolni. 

 



3) Hatvan Város Önkormányzata a jelen okiratban már felsorolt kormányhatározatok alapján összesen 
2.068.472.000,-Ft azaz Kettőmilliárd-hatvannyolcmillió-négyszázhetvenkettő forint összegű kormányzati 
támogatásban részesül a sportcsarnok megvalósítása érdekében. 

 
4) A felek egyezően kijelentik, hogy a közöttük 2017. január 12. napján kelt kölcsönszerződést megszüntető 

okiratban foglalt elszámolás alapján az önkormányzat jogosult a támogatás összegéből  a kölcsönszerződést 
megszüntető okiratban foglaltak alapján követelését 25.075.526,-Ft azaz Huszonötmillió-hetvenötezer-
ötszázhuszonhat forint erejéig beszámítani, mely összeggel a ténylegesen folyósítandó támogatás összege 
csökken. Az erre tekintettel átadandó támogatás összege összesen 2.043.396.474,-Ft, azaz Kettőmilliárd-
negyvenhárommillió háromszázkilencvenhatezer-négyszázhetvennégy forint. 

 
5) Hatvan Város Önkormányzata előadja, hogy a támogatás összegét a Magyar Államkincstár által történő 

folyósítást követően a projekt fizetési ütemezésének megfelelően utalja át az Egyesület, mint ráépítő részére, 
az Egyesület elnöke által az Önkormányzat részére benyújtandó a projekt ütemezésével alátámasztott 
támogatási kérelmek alapján - az Egyesület ……………………..……… számlavezető pénzintézetnél vezetett 
………………………………………………….számú bankszámlájára.  

 
6) Felek megállapodnak abban, hogy a sportcsarnok használatba vételét követő 30 napon belül az egyesület az 

épület tulajdonjogáról a társasági adóról  és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-a 
alapján lemond Hatvan Város Önkormányzata, mint földtulajdonos javára, ezáltal a földtulajdon és a 
felépítmény tulajdonjoga 1/1 arányban a föld tulajdonos önkormányzatot fogja megilletni. Felek 
megállapodnak abban, hogy beruházásra vonatkozó jogszabályok jövőbeli változása esetén jelen megállapodás 
rendelkezéseit közös megegyezéssel felülvizsgálják, és a hatályos jogszabály rendelkezéseinek megfelelően 
esetlegesen jelen okiratot módosítják. 

 
7) Felek már most megállapodnak abban, hogy az ellenérték fejében történő  tulajdon átruházás akként történik 

meg, hogy az Egyesület a sportcsarnok értékének meghatározásánál, valamint az önkormányzat részére történő 
ellenérték fejében történő tulajdonba adásánál ellenértékként feltétel nélkül elfogadja az Önkormányzat által a 
beruházás megvalósításához az egyesület részére nyújtott támogatás  összegét (2.068.472.000,-Ft) valamint az 
Egyesület részére az Önkormányzat, illetőleg az üzemeltető által 15 éves időtartam alatt az Egyesület részére 
biztosítandó sportcsarnok használat jogának ellenértékét. 

 
8) Felek már most megállapodnak abban, hogy a tulajdonjog bejegyzésére alkalmas okiratban az Egyesület javára 

az ingatlan vonatkozásában 15 éves időtartamra használati jogot alapítanak, melyet az ingatlan-nyilvántartásba 
a tulajdonjog bejegyzésével egy időben bejegyeztetnek. 

 
9) Hatvan Város Önkormányzata jelen okirat aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a 

kormányzati támogatásra vonatkozó okiratokat egyesület rendelkezésére bocsátja az együttműködés keretében. 
Az egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a kormányzati támogatói okiratban foglalt feltételek és 
kötelezettségek teljesítésében maradéktalanul közreműködik. Az egyesület nyilatkozza továbbá, hogy 
BMÖGF/648-3/2018. számú támogatói okirat valamennyi rendelkezését megismerte, megértette, és magára 
nézve teljes terjedelmében kötelezőnek ismerte el. Az Egyesület vállalja, hogy a támogatói okiratban foglaltak 
teljesítése érdekében az Önkormányzattal együttműködik. Az Egyesület a neki felróható okból esetlegesen 
bekövetkező károk (különösen támogatási összeg visszafizetése)  megtérítéséért helytállni tartozik. 

 
III. A Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetésére vonatozó rendelkezések 
 

1) Az Önkormányzat és az Egyesület  megállapodnak abban, hogy  az előbbiekben megjelölt önálló felépítményt 
(sportcsarnok)  külön okiratban az meghatározott feltételek mellett fogják üzemeltetni. Az üzemeltetési 
szerződés tartalmát felek közös megegyezés alapján megállapodás keretében kívánják meghatározni. 

 
2) Felek a jövőbeli üzemeltetés vonatkozásában már most megállapodnak az alábbiakban: 

 
a) Az üzemeltetés során az üzemeltetést végző, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 22./C §-ban meghatározott időtartamban és módon jogosult és köteles a 
sportcsarnokot látvány-csapatsport működésére használni. 

 
b) Az üzemeltetési szerződés határozott időre jön létre melynek időtartama 15 év, mely időtartam alatt 

felek az egymás közötti használat megosztását akként határozzák meg, hogy az Egyesület jogosult a 
használat 70 %-ra, míg az Önkormányzat a fennmaradó 30 %-ára. Felek közös megegyezéssel a 
jövőben keletkező tapasztalatuk alapján ezen az arányon módosíthatnak. Felek e tárgyban évente két 
alkalommal egyeztetést tartanak. 

 



c) Az üzemeltetés során törekedni kell a gazdaságilag rentábilis fenntartásra, mely során a létesítmény 
használatért fizetendő díjak meghatározandók. 

 
3) Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az Egyesület működését – a pályázat megvalósításának és 

fenntarthatóságának érdekében – érdemben támogatja. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület 
működéséhez és az általa folytatott sporttevékenység színvonalának fenntartásához és emeléséhez évente az 
Egyesülettel egyeztetett módon és mértékben támogatást biztosít. Az Önkormányzat lehetőségeihez képest a 
nyilvánosság biztosításával segíti az Egyesület munkáját az Önkormányzat tulajdonában álló Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás útján.  

 
4) Felek tudomásul veszik, hogy a sportcsarnok elnevezése: Városi Sportcsarnok lesz azzal, hogy amennyiben az 

elnevezés az önkormányzat előzetes hozzájárulása mellett értékesítésre kerül, úgy az értékesítés bevétele az 
üzemeltetést végző bevétele lesz. 

 
IV. Záró rendelkezések  
 

1) Szerződő felek képviselői állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. Szerződő 
felek között vitás kérdés nincs. 

 
2) Szerződő felek képviselői nyilatkozzák, hogy az általuk képviselt jogi személyek nem állnak csőd, 

felszámolási, végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozzák, hogy cégjegyzési joguk kizárólagos és 
önálló. 

 
3) Az Egyesület az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodája által bejegyzett jogi 

személyiségű Egyesület. Az Egyesület képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt Egyesület nem áll 
végleszámolási, illetőleg felszámolási eljárás hatálya alatt, az Egyesület törvényes képviseletére kizárólagosan 
és önállóan jogosult. Az Egyesület elnöke csatolja a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló kivonatot. 

 
4) Szerződő felek között vitás kérdés nincs.  Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem 

kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat 
egymás között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 

 
5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

vonatkozó szabályai az irányadók. 
 

6) Jelen okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 795/2018. (XII.13.)  képviselő-testületi 
határozatával jóváhagyta. A jelen okirat érvényességi feltétele a megállapodó felek belső működésére 
vonatkozó szabályszerű döntéshozatal szerinti elfogadása.   

 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2018. december hó ….. nap 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata  
képv. Horváth Richárd polgármester 

 
 

Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület  
képv: Antalóczy Péter elnök  

Határozat száma:  796/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) megkötött együttműködési megállapodást módosítja a határozat 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően, mely alapján az egyesület részére a 2018. évben 6.531.000 
Ft, azaz Hatmillió-ötszázharmincegyezer forint összegű támogatást nyújt. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 
 
 



Együttm űködési megállapodás 
1. sz. módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről  

Hatvan Város Önkormányzata  (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-
8411-321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-
49575051-56561001; képviseli: Horváth Richárd polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a  

Hatvani Kézilabda és Szabadid ő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.; bejegyző végzés 
száma: 1000/Pk.60110/1999; adószáma:18581333-2-10; bankszámlaszáma: 11739054-20126869; képviseli: 
Antalóczy Péter elnök ; továbbiakban: Egyesület) 

(továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint. 

Előzmények: 
 
Felek egyezően adják elő, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 202/2018. (III. 29.) számú 
határozatban döntött arról, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére a 2018. évre 
vonatkozóan 12.000.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió forint támogatást nyújt. Felek között a támogatás nyújtásáról 
2018. április 6-án együttműködési megállapodás jött létre. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 640/2018. (IX. 27.) sz. képviselő-testületi határozata alapján 
pályázatot nyújtott be a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában az öltözők 
felújítására, berendezésére, új lelátó építésére, valamint a világítás/elektromos hálózat korszerűsítésére. 
 
A felhívásban foglaltak szerint kötelező együttműködési megállapodást kötni az Magyar Kézilabda Szövetséggel (a 
továbbiakban: MKSZ), melyben az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését 
követően a teljes bruttó beruházási összeg 30%-át, jelen esetben 5.825.867,- Ft-ot gazdagodás megtérítési előleg 
jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára megfizeti, amelyet az Önkormányzat a költségvetésében az 
alapítványok, szervezetek támogatásában szereplő, az Egyesület támogatása terhére biztosított. 
 
Az Egyesület részére az MKSZ-hez benyújtott sportfejlesztési támogatási kérelemhez szükséges saját forrást a 
388/2018. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az Önkormányzat biztosította 9.200.000,- Ft összeg 
erejéig. 
 
A beruházás elkészültével 8.843.229,- Ft átutalása megtörtént. A maradvány, 356.771,- Ft működési támogatásra 
kerül átcsoportosításra az Egyesület részére. 
 

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt támogatás nyújtásáról szóló megállapodást a 
következők szerint módosítják: 

1) Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 7. pontja 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„7. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-4. pontban foglalt feladatok megvalósításához az Egyesületnek 
támogatást nyújt. A támogatás éves összege: 6.531.000.- Ft, azaz Hatmillió-ötszázharmincegyezer 
forint. Az előző mondatban megjelölt összeget az Önkormányzat négy egyenlő részletben, minden 
negyedév első hónapjának 10. napjáig utalja át, kivétel ez alól az első negyedév, melyet az 
együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg utal át az Egyesület bankszámlájára. Az 
Önkormányzat éves költségvetésében a támogatás számára fedezetet biztosít.” 

2) Az eredeti megállapodásnak jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban 
maradnak. 

3) Jelen együttműködési megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Hatvan, 2018. december … 
 
 

   

Az Önkormányzat képviseletében 
Horváth Richárd 

polgármester 

 Az Egyesület képviseletében 
Antalóczy Péter 

elnök 



Határozat száma:  797/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„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.  
A képviselő-testület elfogadja az együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 797/2018. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  798/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan 
közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár u. 6-8.) 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó 
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, 
amely összeg a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Közművelődési megállapodás 

egyes közművelődési feladatok ellátására 
 

amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH stat. Számjel: 
15729394-8411-321-10 adószám: 15729394-2-10; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megbízó (a 
továbbiakban: önkormányzat),  
másrészről: VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.; KSH stat. számjel: 
19130277-9329-529-10; adószám: 19130277-1-10; számlaszám: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 62100205-
11027164; bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 5445/1993.; képviseli: Tompa Z. Mihály igazgató) mint 
feladatellátó (a továbbiakban: feladatellátó),  
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

I. A közművelődési megállapodás tárgya 
 

1. Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) 
önkormányzati rendelet. (a továbbiakban: közművelődési rendelet) alapján megbízza a feladatellátót egyes 
közművelődési feladatok ellátásával. A feladatellátó a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen 
megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására.  

2. A feladatellátó az önkormányzat kötelező feladataiból az új-hatvani településrészen az alábbi feladatok folyamatos 
és színvonalas ellátását biztosítja: 
• természet- és társadalomtudományi ismeretbővítő előadások feltételeinek megteremtése; 
• a hagyományőrző közösségek működéséhez hely biztosítása; 
• a kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása; 
• művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése; 
• a település különböző életkorú, más-más értékrendű és érdekű civil közösségeinek igény szerinti segítése, 

művelődési szándékainak támogatása; 
• a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, valamint 
• az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat rendezvényeinek hely- biztosítása. 

 
II. A közművelődési feladatellátó kötelezettségei 
 
1. A feladatellátó kijelenti, hogy az I. 2. pontban meghatározott feladatokat a 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. sz. 

alatti épületben kívánja ellátni, mely épület Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyet 
megbízó ingyenesen használatba ad feladatellátó részére, jelen megállapodás keretében, tekintettel arra, hogy 
önkormányzati közművelődési feladatot lát el. 



 
2. A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy 

• a jelen megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat ellátja; 
• a jelen megállapodás I. 2. pontjában meghatározott feladatokat 2019. december 31-ig biztosítja; 
• a közművelődési rendeletben meghatározott kötelező helyi közművelődési feladatokból  a jelen közművelődési 

megállapodás I. 2. pontjában megjelölt feladatok ellátását ingyenesen biztosítja; 
• a közművelődési rendeletben foglalt, jelen megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság 

részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-4. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését; 
• az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában foglalkoztatott közművelődési szakember szakképesítése 

tekintetében az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza; 

• közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az év végi statisztikai adatszolgáltatást az 
önkormányzat részére biztosítja; 

• jelen megállapodás időbeli hatálya alatt minden év február 1. napjáig, illetve igény szerint írásbeli tájékoztatást 
ad az önkormányzatnak az általa ellátott közművelődési feladatokról; 

• az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által átutalt támogatási összegről évenként, a 
tárgyévet követő év január 15. napjáig a vonatkozó jogszabályoknak és pénzügyi szabályzatoknak megfelelően 
elszámol, mellékelve a számlák másolatait, a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (pl.: átutalási 
megbízás másolata, kiadási pénztárbizonylat másolata stb.), valamint 

• a művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodik. 
 

III. A feladatellátó jogai  
 
1. A feladatellátó jogosult arra, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és a 

közművelődési rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon; továbbá jogosult arra, 
hogy önkormányzati támogatással a központi közművelődési pályázatokon részt vegyen. 

2. Az önkormányzat a jelen közművelődési megállapodásból származó feladatok megvalósításához biztosított saját 
előirányzataiból és a központi forrásokból általa pályázati úton elnyert támogatásokból a feladatellátót további 
támogatásában részesítheti az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján.  

 
IV. Egyéb rendelkezések 

 
1. A jelen megállapodás 2019. január 1-jétől kezdődő hatállyal 2019. december 31-ig tartó határozott időtartamra jön 

létre. 
 
2. Az önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező közművelődési 

feladatok egészéből a feladatellátó által ellátott, a jelen megállapodás I. 2. pontjában részletezett közművelődési 
tevékenység arányában a 2019. évben 1.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot biztosít, melyet a felek ütemezésre 
vonatkozó megegyezése szerint évente egy összegben, az éves költségvetés elfogadását követő 30 napon belül utal 
át a feladatellátó számlájára. Az önkormányzati támogatás összegét Hatvan város adott évi költségvetési rendelete 
tartalmazza. 

 
3. Amennyiben az önkormányzat a feladatellátót az I. 2. pontban meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más 

közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását és feltételeit a felek külön megállapodásban 
rögzítik. 

 
4. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve mindent 

megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy 
természetben támogatásokhoz jusson. A pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert összegek nem csökkentik a jelen 
megállapodás IV. 2. pontjában meghatározott összeget. 

 
5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében rögzített feladatok finanszírozását és megvalósításának 

minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember, illetve szakfelügyelő közreműködésével az 
önkormányzat jogosult felülvizsgáltatni. 

 
6. Jelen megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve 

megszüntethető, továbbá bármelyik fél részéről 6 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett felmondható, illetve 
rendkívüli felmondással megszüntethető különösen az alábbi esetekben: 

 a) a feladatellátó által, amennyiben az önkormányzat a jelen megállapodás IV. 2. pontjában meghatározott 
támogatási összeget írásbeli felszólítás ellenére nem utalja át;  



 b) az önkormányzat által, amennyiben a feladatellátó a támogatási összeget nem a jelen  megállapodásban 
meghatározott közművelődési feladatok ellátásra fordítja, illetőleg a feladatellátó a támogatási összeggel 
nem tud elszámolni. 

 
7. A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során köztük támadt vitát a megállapodás 

céljának megvalósulása érdekében elsősorban tárgyalás útján rendezik; esetleges per esetére azonban kikötik – 
hatáskörüktől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességet. 

 
8. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a törvény, a közművelődési rendelet, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szabályai az irányadók. 

 
9. A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasását követően jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt 

aláírásukkal látják el. 
 
Hatvan, 2018. december ….. 
 
 Horváth Richárd, polgármester Tompa Z. Mihály, igazgató 
 Hatvan Város Önkormányzata VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
 nevében nevében 

 
Határozat száma:  799/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önállóan működő költségvetési szervek és a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv között megkötendő, a pénzügyi-gazdasági 
feladatok, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló keretmegállapodás tervezetet jóváhagyja a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az intézményvezetőket a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 799/2018. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  800/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv között megkötendő, a pénzügyi-gazdasági 
feladatok, munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló keretmegállapodás tervezetet jóváhagyja a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az intézményvezetőt a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 800/2018. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  801/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszer bevezetése érdekében 
szolgáltatási szerződést köt a Magyar Államkincstárral (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.), mint szolgáltatóval a 
határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjét a szolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 801/2018. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  802/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 763/2018. (XI. 29.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 



H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  803/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2019. január 1. napjától 123 köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói 
álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 138 álláshellyel hagyja jóvá.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma:  804/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi élelmezési nyersanyagköltséget, 
valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 2019. évre vonatkozóan azokat nem módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  805/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 

természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda 
üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepesi Béla utca 2.) intézményi 
úszásoktatás céljára, 2019. január 1-jétől használatba adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, a 
Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 
megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 
Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 3000 
Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 1-től 2019. december 31-ig biztosítja az 

intézményi úszásoktatás pénzügyi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 16.317.000.- 
Ft+ÁFA, azaz bruttó 20.722.590.- Ft összegben. Az óvodákra eső 2.646.000.- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 
3.360.420.- Ft, valamint az általános iskolákra eső 13.671.000.- Ft+ ÁFA, azaz bruttó 17.362.170.- Ft az 
önkormányzat költségvetésében a Hatvani Szolgáltató Intézmény 2019. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.764.000.- 
Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.240.280.- Ft a 2019. évi költségvetés terhére.”  

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2018. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
  2. pont: 2019. február 15. 
F e l e l ő s  : 1. pont: a köznevelési intézmények vezetői 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 805/2018. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  806/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a Hatvani 
Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 
8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) részére 2019. január 1-jétől 2019. 
december 31-ig biztosítja a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ár kiválasztásával számított 
úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek anyagi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 
2.237.145.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.841.180.- Ft értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák 
költségvetésébe beépítésre kerül 517.716.- Ft+ÁFA azaz bruttó 657.700.- Ft, a Hatvani Szent István Általános 
Iskolára eső 1.183.998.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.503.680.- Ft az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, 
valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 535.432.- 
Ft+ÁFA , azaz bruttó 680.000.- Ft a 2019. évi költségvetés terhére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 



(A 806/2018. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  807/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó, Vízilabda és 
Szabadidő Klub Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai u. 22.)  részére 3 db tároló konténer 
elhelyezésére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Markovits Kálmán Városi Uszoda melletti 
területen, a hatvani 3978/58 hrsz.-ú földrészleten, azzal a kikötéssel, hogy az egyesület köteles a konténerek 
elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a konténerek elhelyezése és használata során keletkező esetleges károkért 
felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 20. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  808/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 
3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére 240.000,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint támogatást nyújt a 
Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felszereléseinek fejlesztése érdekében.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között létrejövő adományozási megállapodás aláírására. 
A 240.000,- Ft támogatás pénzügyi fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a 
Polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (adományozási megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  809/2018. (XII. 13.) 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 a 675/2018. (X.25.) számú képviselő-
testületi határozatában foglaltakat fenntartja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is 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 figyelemmel az évtizedek óta kialakult gyakorlatra, valamint arra, hogy a gyermekek szülei 
élhessenek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (2) bekezdésében foglalt szabad 
iskolaválasztás jogával.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  810/2018. (XII. 13.) 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 Pilisi Péter, Csomós Zalán Bendegúz, Rosiczky Kendra, Pápista 
Maja, Vágó Maja Anna, Schillinger Dániel, Regős Alexandra, Major Emília, Szabó Zalán, Almási Ádám és 
Bagyinszki Maja 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:  811/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással 
(székhelye: 3200 Gyöngyös Fő tér 13. képviselője: Hiesz György elnök) gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása érdekében megkötött ellátási szerződést közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ellátási szerződés módosításának aláírására.” 



 
H a t á r i d ő  : 2019. január 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  812/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása feladat ellátására a 2019. 
évi költségvetésében 2.400.000,- Ft-ot különít el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  813/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nyújtott 
2.055.000,- tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2018. december 31-éről 2019. december 31-ére módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező tagi 
kölcsönszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Tagi kölcsönszerződést módosító okirat 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - adószáma: 15729394-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint 2.055.000,- Ft összeget kölcsönadó tag 
 - mint kölcsönadó 
másrészről: 
 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Balassi u. 3. 
- adószáma: 18592223-1-10 
- bankszámlaszám: 62100119-11029269 
- képviseli: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
- mint kölcsönvevő 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
Felek egymással a 955/2014. (XII. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi kölcsönszerződést kötöttek a 
kölcsönvevő működési költségeinek biztosítására 2.055.000,- Ft összegben. Felek a kölcsönszerződést határozott 
időtartamra, 2015. december 31. napjáig kötötték. Kölcsönvevő kötelezte magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget 
és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. A szerződés a 
868/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi határozattal módosításra került, mely szerint a kölcsönszerződés 
lejáratának határideje 2015. december 31-éről 2016. december 31-ére, a 936/2016. (XII. 15.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján 2017. december 31-ére, majd a 728/2017. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat szerint 2018. 
december 31-re módosult. 
 
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: 
„3. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés lejártának 

határideje 2019. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és 
annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti.” 

 

A tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
A kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 813/2018. (XII. 
13.) számú határozatával hozzájárulását adta. 
 



Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírtak. 
 
Hatvan, 2018. december ... napján 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  
 tagi kölcsönt nyújtó tagi kölcsönt igénybe vevő 
 képv.: Horváth Richárd polgármester képv.: Juhászné Barkóczy Éva elnök 

 
Határozat száma:  814/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 Karcag, Kossuth tér 
1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programra vonatkozó 
együttműködési megállapodást módosítja a határozat melléklete szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 10. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Együttműködési Megállapodás módosítása 

mely létrejött egyrészről 
Első Magyar Kert Szövetkezet 
címe/székhelye:  5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
Cégjegyzékszám:  16-02-001988 
Adószám:   24904520-20-16 
képviselője:   Kovács Szilvia - elnök 
 
másrészről 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
címe/székhelye:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma:   15729394-2-10 
képviselője:   Horváth Richárd - Polgármester 
 
a továbbiakban együttesen, mint Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbiak feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. február 3. napján Együttműködési Megállapodás jött létre. 

2. Szerződő felek az Együttműködési Megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
„6. Jelen Megállapodást a Felek 2017. február 3-tól 2019. december 31. napjáig kötik meg.” 

3. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás egyéb - jelen módosítással nem 
érintetett - rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

4. Szerződő felek a fenti Együttműködési Megállapodás módosítását elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Kelt: 2018. december ….. 
  

  ................................................................  
 Első Magyar Kert Szövetkezet Hatvan Város Önkormányzata 
  képviseletében  képviseletében  
  Kovács Szilvia Horváth Richárd 
   Elnök – ötletgazda, Programigazgató Polgármester 
  Karcag  Hatvan 

 
 

Határozat száma:  815/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati 
Rendészeti Osztályának munkáját segítő parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztésével, valamint 
fenntartásával a Blank Media Kft.-t (székhely: 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 64.) bízza meg – rendszer 



kifejlesztése bruttó 2.222.500,- Ft összegben, valamint fenntartási díj bruttó 57.150,- Ft/hó összegben –, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. január 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  816/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-használati díjakat felülvizsgálta és úgy döntött, 
hogy 2019. évben a közterület használati díjakat nem emeli meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  817/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjakat felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a 2019. évre vonatkozóan a 
díjakat nem módosítja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  818/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében a HAT-18-03-00036 
azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése” című támogatott pályázattal kapcsolatos 
utazásszervezési feladatok elvégzésével a Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Kft.-t (1112 Budapest, 
Zólyomi út 40/B.) bízza meg bruttó 2.400.000,- Ft értékben. A pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 30. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  819/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében, a HAT-18-03-00036 
azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése” című támogatott pályázathoz kapcsolódóan a 
Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Kft.-vel (1112 Budapest, Zólyomi út 40/B.) az általa a Beregszászi 
Városi Tanács részére felajánlott 100.000,- Ft összegű támogatásról támogatási szerződést köt. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  820/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében, a HAT-18-03-00036 
azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kötődése” című támogatott pályázathoz kapcsolódóan a 
Hatvan Város Önkormányzata által, Beregszász megyei jogú város részére felajánlott bruttó 500.000,- Ft összegű 
adományról a Beregszászi Városi Tanáccsal (90 200 Beregszász, B. Hmelnickij út 7.) támogatási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. május 30. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  821/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Mitsubishi L200 típusú, NGV-849 
forgalmi rendszámú gépjárművet legalább bruttó 5.080.000,- Ft, azaz Ötmillió-nyolcvanezer forint kikiáltási 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  : 2018. december 14. (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: Mitsubishi L200 típusú, NGV-849 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítése. 
  
Az értékesítésre kínált gépjármű adatai, egyéb jellemzői:  
A gépjármű tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- rendszám: NGV-849 
- gyártmány: Mitsubishi KAOT L200 
- gyártási év: 2015. 
- hajtóanyag: diesel 
- teljesítmény: 100 kW 
- saját tömeg: 1937 kg 
- együttes tömeg: 2850 kg 
- henger űrtartalom: 2477 cm3 
- járműkategória: személygépkocsi 
- színe: fehér 
- környezetvédelmi osztályba sorolás: 14 
- km óraállás (2018. december 1-én): 60.300 km 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 5.080.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-nyolcvanezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén a gépjárművet elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 508.000,- Ft, azaz Ötszáznyolcezer 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 Mitsubishi  gépkocsira 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:  2019. január 23. 12.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „Mitsubishi”  
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 a természetes vagy 
jogi személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat 
ajánlja meg, 
 
Szerződéskötés: Az 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:  822/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security Kft.-t (székhelye: 2251 
Tápiószecső, Szőlő u. 17.) bízza meg bruttó 818.100,-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 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  823/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésével, a hálózati 
hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig Szűcs János 
egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Traktor u. 6.) bízza meg bruttó 4.556.760,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt az alábbi feltételek mellett. 
A kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó átadás-átvételi eljárást az üzemeltető váltás miatt 2018. december 
27-én meg kell kezdeni (a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hozzáférési kódok és jelszavak átvételével, a 
város különböző pontjain telepített hardware eszközök ellenőrzésével, átvételével) és az átadás átvételi eljárást 
legkésőbb 2019. január 15-ig le kell zárni. 
A megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a garanciális időn túli eszközök javításához kapcsolódó 
anyagköltség elszámolására bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig lesz lehetőség. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  824/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, valamint a 
díszvilágítás karbantartásával 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig a Fény Service Kft.-t (székhelye: 2255 
Szentlőrinckáta, 057/101 hrsz.) bízza meg bruttó 5.353.050,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  825/2018. (XII. 13.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
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:  826/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

 
 
 



Határozat száma:  827/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  828/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  829/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  830/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  831/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  832/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  833/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  834/2018. (XII. 13.) z.ü. sz. képv iselő-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. december 13-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet főigazgatójával folytatott levelezésről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet főigazgatójával folytatott levelezésről szóló 
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette.” 
 

* * * 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Szabó János főépítész 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó János főépítész előterjesztésében 
megtárgyalta a településrendezési eszközök hatályosulásáról 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. 


