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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésé ről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 6.360.778 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 7.899.677 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2018. évi működési költségvetés egyenlege -28.135 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 28135 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2018. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.510.754 e Ft. Ennek finanszírozását  pénzforgalom 

nélküli bevételből (pénzmaradványból: 1.030.687 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével ( 480.067 e Ft ) 
biztosítja az önkormányzat.” 
 

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

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 510.875 e Ft 
b) Helyi adók 3.207.958 e Ft 
c) Átengedett központi adók 70.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 4.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.866.366 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 323.280 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 362.621 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 13.523 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.155 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 671.710 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány  12.652 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 143.099 e Ft 
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)   209.236 e Ft 
je) intézményi pénzmaradvány 22.125 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 480.067 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen:  7.899.667 e Ft”  
 
(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 1.896.503 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 716.464 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 1.999.194 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 1.234.627 e Ft 
felújítás 703.732 e Ft 
felhalmozásra átadott 530.505 e Ft 
kölcsönök 337.553 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások, felújítások 78.361 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 1.000 e Ft 
c) Tartalék  
ca) Fejlesztési céltartalék 43.232 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 79.042 e Ft 
cc) Általános tartalék  697 e Ft 
d) Hiteltörlesztés 278.757 e Ft 



Önkormányzati kiadás összesen: 7.899.667 e Ft” 
 

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 (6) A R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. október 1-től kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2018. december 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. november 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 35/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
36/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapí tásáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29. ) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelet a következő 5/G. Címmel egészül ki: 

 
„5/G. Cím 

„Pro Cultura kitüntet ő emlékérem Hatvan Város Kultúrájáért” 
 

9/M. § 
 

(1) A „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan város kultúrájáért” Hatvan városában olyan szakdolgozónak 
adományozható, aki Hatvanban működő kulturális intézményben dolgozik, a munkáját eredményesen, kiemelkedő 
színvonalon végzi és ezáltal általános elismerést vívott ki a szolgáltatást igénybe vevők körében. 

(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város kulturális intézményeinek vezetői minden év 
december 5. napjáig tehetnek javaslatot a polgármester felé. A kitüntető emlékérem adományozására vonatkozó 
javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza, az adományozásról szóló oklevelet a 
polgármester és az alpolgármester írja alá. 

(4) A kitüntető emlékérem évente egy személynek adományozható. 
(5) A kitüntető emlékérem átadására ünnepélyes keretek között, minden év január 22-én, a Magyar Kultúra 

Napján kerül sor. Ha az átadás ebben az időpontban nem valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon 
történő átadásáról a polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 

9/N. § 
 

(1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű kristály emléktárgy, kitüntető oklevél és 
pénzjutalom kerül átadásra. A pénzjutalom összege a mindenkori bruttó minimálbér összegével egyezik meg. 

(2) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, 
e) az aláírást, az adományozó pecsétjét, és az adományozás keltét. 
(3) A „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan város kultúrájáért” kitüntetésben részesült személyekről a 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban a következő adatok 
szerepelnek: 

a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 



b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte.” 
 
2. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. november 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
37/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

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

 
Hatvan, 2018. november 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

1. melléklet a 37/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 
Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  

 
1. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Balassi B. út keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Balassi B. út - Iskola út - Grassalkovich út 
 
2. kamera  
Telepítési hely:   Hatvany Irén utca - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Hatvany I. u. - Mártírok útja 
 
3. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Grassalkovich út - Kossuth tér - Grassalkovich kastély - Thurzó utca 
 
4. kamera  
Telepítési hely:   Madách utca - Csaba utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Madách utca - Csaba utca - Mikszáth tér déli része 
 
5. kamera  
Telepítési hely:   Dózsa György tér - Gódor K. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Dózsa tér - Gódor Kálmán utca 
 
6. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út - Nádasdy T. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Nádasdy T. utca - Dózsa tér 
 
7. kamera  
Telepítési hely:   Vörösmarty tér  
Megfigyelt terület:  Vörösmarty tér - Klapka utca - Bajza utca - Kertész utca 
 
8. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út 12. szám el őtti közterületi oszlop  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Pázsit utca - Hatvan városi panoráma 



 
9. kamera  
Telepítési hely:   Pázsit utca - Hajós Alfréd utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Pázsit utca - Hajós Alfréd utca és parkoló - 5 sz. Általános Iskola előtti tér - Uszoda 
10. kamera  
Telepítési hely:  Rákóczi út - Bajcsy-Zs. út keresztez ődés  (közlekedési lámpaoszlopon) 
Megfigyelt terület:  Rákóczi út - Bajcsy Zs. út 
 
11. kamera  
Telepítési hely:   Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca 
 
12. kamera  
Telepítési hely:   Arany J. út - Botond utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Arany J. út - Botond utca 
 
13. kamera  
Telepítési hely:   Doktay Gy. utca - Csók I. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Doktay Gy. utca - Csók I. utca - Munka utca - kereszteződésben lévő tér 
 
14. kamera  
Telepítési hely:   Bercsényi út - Vak Bottyán utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bercsényi út - Vak Bottyán utca - Irinyi János utca 
 
15. kamera  
Telepítési hely:   Mészáros L. út - Szapári utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Mészáros L. út - Szapári utca - Kiss Ernő utca 
 
16. kamera  
Telepítési hely:  3. számú f őút Újhatvani felüljárójának észak-nyugati oldala  
Megfigyelt terület: Mártírok tere, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. számú főút 57+200 szelvényének 

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

oldala   
Megfigyelt terület: az aluljáró területe 
 
18. kamera  
Telepítési hely:  3. számú f őút Újhatvani felüljárója a f őút keleti oldala  
Megfigyelt terület: gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. főút 57+250 szelvényének környéke 
 
19. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópontjának 21. f őút fel őli behajtójának jobb oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 21. főút körforgalmi 

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

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

északi oldala  
Megfigyelt terület: északi aluljáró területe 
 
22. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút körforgalmi csomópont keleti behajtó bal oldala  
Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, 3. számú főút déli körforgalmi bevezetőjének környéke 
 
23. kamera  
Telepítési hely: 21. számú f őút körforgalomhoz vezet ő szakasz jobb oldala  
Megfigyelt terület: 21. számú főút körforgalomi bevezetőjének környéke 
 
 
 



24. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídjára felvezet ő szakaszának keleti oldala  
Megfigyelt terület: híd teljes szakasza, a híd alatti parkoló bevezető útja és a 31. főút 57+550 szelvényének 

környéke 
 
25. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídja alatti parkoló északi rés ze 
Megfigyelt terület: híd alatti parkoló és a híd alatti parkoló bevezető útja 
 
26. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  északi lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd keleti feljárója 
 
27. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  déli lábának déli oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső dél-keleti része (Gerber tartó szerkezetű rész) 
 
28. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon d éli lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd nyugati feljárója 
 
29. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon é szaki lábának északi oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső északi része 
 
30. kamera 
Telepítési hely: Újhatvani Sportpark 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=696112,34  X=258048,32, hrsz.: 1972/2. 
Megfigyelt terület: Sportpark” 
 
31. kamera 
Telepítési hely:  Tabán út 22. 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=698344.72, X=258100.73, hrsz.:  4604/20 Tabán út 22. előtti közterület 
Megfigyelt terület: Tabán út 22. szám előtti közterület 
 
32. kamera 
Telepítési hely: Kossuth téri játszótér 
 EOV koordináták: Y: 697743.81    x:258286.81 

GPS koordináták: 19.6831625832    47.6666727447 
 
33. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délnyugati sarka  
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697131.57, X=258527.21, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 
34. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délkeleti sarka 
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697176.04, X=258523.00, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 
35. kamera 
Telepítési hely: Hatvany Irén utca 24. szám alatti társasház oldalfal a 
 Földrajzi koordinátarendszerben:  
 Szélesség: 47.665404 
 Hosszúság: 19.682081 
 EOV koordinátarendszerben: 
 x: 258145,09 
 y: 697663,73 
Megfigyelt terület: Az ún. tiszti lakótelep környéke, Hatvanas utcai bejárat 

 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
38/2018. (XI. 30.) 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 5. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„5. § (1) Koporsós temetés esetén temetkezésre használt hely mérete 
a) egyes felnőttsírhely esetén: 1,90-2,10 m hosszú, 0,95-1,10 m széles, 2,00 m mély; 
b) kettős sírhely esetén: 1,90-2,10 m hosszú, 1,90-2,10 m széles, 2,00 m mély; 
c) sírbolthely esetén: legalább a kettős sírhely méretével azonos; 
d) gyermeksírhely esetén: 1,30-1,50 m hosszú, 0,65-0,80 m széles, 2,00 m mély. 
(2) Az urnasírhely mérete 0,80x1,00 m, mélysége 1,00 m. 
(3) A temetési helyek egymástól való oldaltávolsága legalább 0,60 m. 
(4) A sorok között 0,60-1,00 m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű (fej-fej alatti) sírhelytáblák sorait, 

ahol a sírok fejrészei között a távolságnak 0,30 m-nek, a sorok között pedig 1,50 m-nek kell lennie. 
(5) Sírboltban 2-16 felnőttkoporsó helyezhető el. Egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is 

elhelyezhető. 
(6) Urnasírhelyben legfeljebb 4 urna helyezhető el. 
(7) Az (1)-(6) bekezdésekben meghatározott előírásoktól nagyobb méreteket, mennyiségeket alkalmazni nem 

lehet, kivéve, ha azt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az üzemeltető külön kérelemre jóváhagyja.” 
 

2. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba, és 2018. december 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2018. november 29. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  726/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére többletforrás biztosításáról 
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött támogatási szerződés 

módosításáról 
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az 

alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító 

okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 
6. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2018. évi működéséről 
7. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület sportfejlesztési programjához szükséges nyilatkozatok 

megadásáról 
8. Előterjesztés Hatvan város óvodáinak aktualizált szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról, 

házirendjeinek és pedagógiai programjainak véleményezéséről 
9. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvodában videóklip forgatás engedélyezéséről 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
11. Beszámoló az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről  
12. Előterjesztés Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltásáról  
13. Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 2019. évi 

felhasználásáról 
14. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
15. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 
16. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

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

módosításáról 
19. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról 
20. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatáról 
21. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával kapcsolatos 

településrendezési szerződésről 
22. Előterjesztés magánút elnevezéséről 
23. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
24. Tájékoztató Hatvan város 2019. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
25. Előterjesztés adomány elfogadásáról és felhasználásáról 
26. Előterjesztés gépjármű lízinghez kapcsolódó döntésekről 
27. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
28. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
29. Előterjesztés együttműködési keretmegállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 
30. Előterjesztés a Bástya utcai parkoló III. ütem út- és csapadékvíz-elvezetési tervének felülvizsgálatáról 
31. Előterjesztés parkolásgátló oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról 
32. Előterjesztés a 701/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
33. Előterjesztés a Grassalkovich Antal szobor felújításáról 
34. Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
35. Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-35. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
36. Egyebek 

 
 
 



ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Szent György, Szent Flórián és Szent Kamill kitüntető emlékérem” díjak 

adományozásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  727/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 300. (IV. 26.), 401. (V. 30.), 438., 439. (VI. 27.), 491. (VII. 
24.), 522., 525., 527., 529., 541., 545., 546., 548., 549., 551., 560., 561., 563., 566., 567., 568., 569. (VIII. 30.), 
602., 603., 604., 619., 620., 628., 629., 630., 631., 632., 634., 635., 636., 637., 638., 639., 640., 641., 643., 644., 
646., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., 657., 658., 659., 660. (IX. 27.), 663., 664, 665., 666., 
667., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675.., 685. (X. 25.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 
 

Határozat száma:  728/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződést köt a kizárólagos tulajdonában álló 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására 2019. február 14. 
napjától számított 5 éves határozott időtartamra 2019. február 14. napi hatályba lépés mellett. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth 
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: Bagyinszki  Gyula 
ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 
1.) Felek továbbá rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) rendeletében önként vállalt feladatai 
között deklarálta a közművelődési közfeladatok között a helyi közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, 
elősegítése közszolgáltatást, melynek nyújtása céljából létrehozott közszolgáltatóval megrendelő 
műsorszolgáltatási tevékenység ellátása tárgyában közszolgáltatási szerződést kötött. 
 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közszolgálati műsorszolgáltatási feladatok ellátására 
601/2010. (X.28) sz. határozatával létre hozta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságot, melynek keretein belül kívánja végezni a helyi közszolgálati műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs feladatokat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 643/2010. (XI. 25.) sz. 
határozatával közszolgáltatási szerződést kötött a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására.  
 

II. A jelen szerződés tárgya 
 
1.) Jelen szerződés tárgya:  

 
a) helyi közszolgálati műsorszolgáltatás nyújtása, mely alapján közszolgáltató televízió műsort köteles 

gyártani, összeállítani és szolgáltatni (a továbbiakban: Hatvan TV). Közszolgáltató e tevékenysége 
keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan 
tájékoztatni. Közszolgáltató jogosult a vonatkozó jogszabályoknak és jelen szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a műsorszolgáltatás tartalmát szabadon meghatározni, melyért felelősséggel tartozik, 



b) Hatvan Város hivatalos honlapjának üzemeltetése, ideértve a honlapon található hirdetési felültek 
értékesítését 

c) Hatvani Hírlap időszaki lap szerkesztése és kiadása jelen közszolgáltatási szerződés 1. számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelőn,  

d) önkormányzati célok megvalósítása érdekében szervezési és PR feladatok ellátása, 
e) a városi rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása; nemzeti ünnepeken való megemlékezések 

lebonyolítása a közszolgáltató által a megrendelő igényeinek – rendezvényenként külön, egyedileg 
elkészített megrendelésnek –  megfelelően, vele előzetesen egyeztetett és elfogadott előzetes 
rendezvényterv alapján, 

f) önkormányzati célok megvalósítása érdekében hirdetési felületek kialakítása és karbantartása. 
g) Hatvan városát érintő hírek és események vonatkozásában hírszerkesztői tevékenység végzése és az így 

keletkezett sajtótermék rádió szolgáltató részére történő átadása. 
 
2.) Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban körülírt közszolgáltatás tárgyi feltételeit megrendelő – a Hatvan Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló ingatlan és eszközök bérlete útján biztosítja, mely a Hatvan 
TV működéséhez szükséges helyiségek és eszközök, illetve ezek igénybevételéhez szükséges pénzeszközök 
rendelkezésre bocsátását jelenti. 

 
3.) Felek megállapodnak, hogy közszolgáltató az 1.) pont szerinti tevékenységét köteles a vonatkozó 

jogszabályoknak, így különösen a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV törvény, illetve sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. 
törvény rendelkezéseinek, valamint a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexében és a BBC 
Etikai Kódexében foglaltaknak megfelelően gyakorolni. 

 
4.) Közszolgáltató köteles kijelölni a Hatvan TV műsorszolgáltatásának tartalmáért felelős személyt jelen 

szerződés hatályba lépésének napján, és megrendelő képviselőjét e tényről, illetve esetlegesen a felelős 
személyében bekövetkezett változásokról írásban tájékoztatni. 

 
III. A közszolgáltatási feladat tartalma 

 
1.) A II. 1.) pont szerinti közszolgáltatás keretében közszolgáltató köteles: 
 a) hír és hírháttér műsorokat készíteni, 
 b) összefoglaló hírműsort gyártani, 
 c) képújság szolgáltatást biztosítani és 

d) egyéb szolgáltatásokat nyújtani. 
 

2.) Az 1.) a) pont szerinti feladat az alábbiakat foglalja magában: 
 

a) Hatvani Híradó: hétköznaponként 15 percben összefoglalja a nap legfontosabb hatvani és térségi 
híreit. A híradó szerves része a hatvani programajánló és az időjárás jelentés is. 

b) Hatvani Hírháttér: Kultúrával, közélettel, politikával foglalkozó magazin. A híradó után az egyes 
témákat részletesebben mutatja be. 

 
3.) Az 1.) b) pont szerinti feladat a Hatvani Heti Krónika szombatonként jelentkező magazin, mely a hét 

kiemelkedő, legfontosabb híreit, eseményeit foglalja magába 30 percben. 
 
4.) Az 1.) c) pont szerinti feladat 24 órás képújságon belüli szolgáltatást jelent, mely a következőket foglalja 

magában: közérdekű, aktuális és tájékoztató információk megjelenítése szükség szerint. 
 
5.) az 1.) d) pont szerinti feladat az alábbiakat foglalja magában: 
 

a) a Hatvan TV, Hatvan várossal kapcsolatos leadott adásáról informatikai adathordozó készítése Hatvan 
Város Önkormányzata részére a megrendelő igénye szerint; és 

b) „hatvantv.hu” c. honlap működtetése. 
 
6.) Megrendelő az 1.-5.) pont szerinti feladatok elvégzéséhez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

közreműködőt igénybe vehet. 
 
7.) Közszolgáltató az 1.-5.) pont szerinti teljesítés archiválására 6 évig köteles, a dokumentációt saját székhelyén 

elkülönítve köteles tárolni. 
 
 
 



IV. Pénzügyi rendelkezések 
 
1.) Megrendelő a jelen szerződés szerinti közszolgáltatási feladatok ellátásának éves díját a részére adandó számla 

alapján egy összegben fizeti meg közszolgáltató részére oly módon, hogy azt a tárgyév március 31. napjáig 
átutalja közszolgáltató bankszámlájára.  

 
 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással az elvégzett közszolgáltatások, és a közszolgáltatási díj 

vonatkozásában a tárgyévet követő év március 31. napjáig tételesen elszámolnak. Közszolgáltató 
kötelezettséget vállal arra, hogy a díj felhasználásáról – a Felek által egyeztetett irányelvek szerint – tételes 
kimutatást készít, és azt a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Megrendelő részére benyújtja. 

 
A díj magában foglalja a II. fejezet 1. pontjának a), b), c), d) és e) alpontokban foglalt tevékenység 
ellenértékét. A II. fejezet 1. pontjának b) alpontjában foglalt honlapon található hirdetési felültek értékesítése 
tevékenység vonatkozásában szerződő felek külön megállapodás alapján számolnak el egymással. 

 
2.) A II. fejezet 1. pontjának f) alpontjában foglalt tevékenység teljesítéséért járó ellenérték a megrendelő 

rendezvényekhez kapcsolódó igényei szerinti ütemezésnek megfelelően kerül számlázásra. Ebben a körben a 
közszolgáltató a megrendelővel előzetesen egyeztetett tartalmú előlegszámla benyújtására jogosult.  

3.) Felek a jelen szerződés szerinti közszolgáltatási feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét közszolgáltató által 
elkészített és megrendelő által elfogadott tárgyévi üzleti terv alapján határozzák meg.  

 
V. Megrendelő kötelezettségei 

 
1.) Megrendelő a közszolgáltató előzetesen, írásban bejelentett igénye alapján köteles jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítani, mely egyeztetésről és ingó vagyontárgyak esetleges 
átadás-átvételéről a felek kötelesek jegyzőkönyvet felvenni. 

 
2.) Megrendelő köteles minden, a jelen szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést 

továbbítani közszolgáltató felé, és jogosult ellenőrizni a bejelentés nyomán tett intézkedést. 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
1.) Felek a közszolgáltatások maradéktalan elvégzése érdekében szoros együttműködésre kötelesek. 
 
2.) Jelen közszolgáltatási szerződést felek 2019. február 14. napjától 2024. február 13. napjáig tartó határozott 

időtartamra kötik. 
 

3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 2019. február 14. napján lép hatályba. 
 

4.) Jelen szerződés megszűnik: 
 

a) A jelen okirat VI. fejezet 2.) pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével. Amennyiben 
bármelyik szerződő fél a határozott időtartam lejártát követően nem kívánja a jogviszonyt fenntartani, 
úgy ezen szándékát a lejáratot megelőző három hónappal megelőzőleg köteles a másik fél részére 
írásban jelezni. 

b) A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással. Ezen felmondási jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett 
fél köteles a szerződésszegés okára, és a szerződésszerű teljesítésre a másik felet határidő tűzésével 
felhívni. A rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a 
szerződésszegés megszűntetésére megadott határidő eredménytelenül telik el. 

c) Közös megegyezéssel; 
d) Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
e) A közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladat megszűnésével. 

 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a 
megszűnést követő 15 napon belül. 

 
4.) Jelen szerződést felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. 
 
5.) Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdést felek elsősorban tárgyalások útján rendezik; netáni per esetére 

kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 



6.) Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
7.) Jelen közszolgáltatási szerződést módosító és egységes szerkezetbe foglaló okirat rendelkezéseit Hatvan Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 728/2018.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Hatvan, 2018. …………………….. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő  
 

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE  

Hatvan Város Önkormányzata által alapított Hatvani Hírlap id őszaki kiadvány kiadói és szerkesztő jogainak 
gyakorlásának részletes szabályairól 

 
Hatvan Város Önkormányzati képviselő-testülete, mint megrendelő a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött közszolgáltatási szerződés II./1. pontjában megbízta Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot a Hatvan Város Önkormányzata által alapított Hatvani Hírek (új nevén 
Hatvani Hírlap) megnevezésű időszaki lap kiadásával és szerkesztésével, melynek részletes szabályait az alábbiak 
szerint határozza meg. 
A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI  
 
A közszolgáltató köteles a jelen szabályozás tárgyát képező sajtóterméket a következő paraméterekkel előállítani, 
sokszorosítatni: 
 

címe: Hatvani Hírlap 
tárgyköre: időszaki, önkormányzati, közéleti, kulturális és sport tájékoztató kiadvány 
terjedelme: 16 oldal Hatvani Hírlap; 8 oldal Hatvani Hírlap Extra 
megjelenés gyakorisága: havonta 1 alkalommal Hatvani Hírlap; havonta 1 alkalommal 

Hatvani Hírlap Extra 
mérete: A/3 
nyomás technika: ofszet 
szín: 4 szín color 
papír: matt, 90 g-os műnyomó 
példányszám: 10.000 db. 

 
A közszolgáltató köteles a jelen szerződés tárgyát képező sajtóterméket sokszorosításra kész formában elkészíteni. 
 
A közszolgáltató köteles a megrendelő által kijelölt személy részére jóváhagyás céljából a kéziratokról, fotókról 
készített nyomdai levonatot elektronikus úton és papír alapon eljuttatni minden hónap lapzárta utáni második napon. 

A megrendelő kötelezettségei 
 
Megrendelő köteles a közszolgáltató által a részére eljuttatott nyomdai levonatot a kézhezvételtől számított 2 napon 
belül jóváhagyni és továbbítani a közszolgáltató által kijelölt személy részére sokszorosítás céljából. 
 
Lapzárta minden hónap 1. napja, amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. 
 
Hatvan, 2018. ………………….. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő  

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 
 



Határozat száma:  729/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 4.800.000,- Ft azaz Négymillió-nyolcszázezer forint többletforrást nyújt a 2018. 
évben lebonyolítandó rendezvények szervezésére. A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a többlet adóbevétel terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  730/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 319/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján megkötött támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  

közfeladatok ellátásával kapcsolatos eszközök beszerzésének finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 
Kedvezményezett: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12. 
Adószáma: 23045741-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-031348 
Bankszámlaszáma: 10403538-0002732-00000002 
Képviseli: Bagyinszki Gyula, ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal, 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Felek között közfeladatok ellátásával kapcsolatos eszközök beszerzésének finanszírozására támogatási szerződés jött 
létre 2017. július 1. napi hatállyal (a továbbiakban: támogatási szerződés). 
 
1.  A támogatási szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató eszközfejlesztésre támogatást nyújt Kedvezményezettnek.” 
 
A támogatási szerződés a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Hatvan, 2018. november … . 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető) 

mint Kedvezményezett 
 

 
 
 



Határozat száma:  731/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, 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./ Tompa Z. Mihály  3000 Hatvan, Kertész utca 115. 
2./ Hényel Istvánné  3000 Hatvan, Tizeshonvéd utca 9. 
3./ Tóth Zsolt Ágoston  3000 Hatvan, Pázsit utca 3. 4/11. 
A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  732/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, 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 egyéb okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MÉDIA-HATVAN  

NONPROFIT KÖZHASZNÚ  
KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 
Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-031348 cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2018. november 29. 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./ Tompa Z. Mihály (lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 115.; anyja neve: Szamos Erzsébet); 
2./ Hényel Istvánné sz.: Balogh Mária Margit (lakik: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9.; anyja neve: Petővári 
Margit); 
3./ Tóth Zsolt Ágoston (lakik: 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11, anyja neve: Vásárhelyi Katalin). 
 
A felügyelő bizottság tagjainak 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, illetőleg 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.  
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 732/2018.(XI.29.) 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. november 29. 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2018. november 29. 
KASZ:36071290 

 
Határozat száma:  733/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a társaság 
felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 



 
Határozat száma:  734/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak 2018. december 13. napjától 2023. december 12. napjáig tartó határozott időtartamra 
az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Lisztik Lászlóné  3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. 
2./ Szőke Józsefné  3000 Hatvan, Báthory utca 69/B. 
3./ Lóskáné Hamvas Andrea  3000 Hatvan, Bajza utca 12. 
A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  735/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 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 egyéb okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Közétkeztetési 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2018.november 29. napjával az alábbiak szerint módosítja:  
 

14. Felügyelőbizottság 

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 
14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Szőke Józsefné 
Lakcím: 3000 Hatvan, Báthory utca 69/B. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. december 13. 
A megbízatás lejárta: 2023. december 12. 
 
Név: Lóskáné Hamvas Andrea 
Lakcím: 3000 Hatvan, Bajza utca 12. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. december 13. 
A megbízatás lejárta: 2023. december 12. 
 
Név: Lisztik Lászlóné 
Lakcím: 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. december 13. 
A megbízatás lejárta: 2023. december 12. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 735/2018. (XI.29.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2018. november 29. 
 



Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2018. november 29. 
KASZ: 36071290 

 
Határozat száma:  736/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a társaság 
felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  737/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  738/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi 
úti MÁV Sporttelep) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  739/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhely: 
3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  740/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület Atlétikai 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  741/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  742/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 



Határozat száma:  743/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület Kosárlabda 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  744/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  745/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Futball Club Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Népkert 
utca 2.) vagyonkezelésében lévő hatvani 2638/2, 2639 és 2640 ingatlanok tulajdonosa felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az egyesületnek a 2018. évi sportfejlesztési programjához szükséges nyilatkozatok 
aláírására, amelyben hozzájárul a sportfejlesztési program megvalósításához és a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá nyilatkozik arról, hogy 
az ingatlanok a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak a határozat 1. és 2. sz. 
mellékleteiben foglaltaknak megfelelően.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

1. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
- építési engedély köteles beruházások tárgyában (lelátó építése) - 

 
Alulírott Horváth Richárd  polgármester, mint Hatvan Város Önkormányzata (cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; a 
továbbiakban: „Önkormányzat”) törvényes képviselője a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és 
kötelezettségvállalásokat teszem: 
 
Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan  (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert 2.; képviselő: Ofella Zoltán Bertalan; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-
ed arányú tulajdonában álló, Hatvan Járási Hivatala által 2640 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 3000 Hatvan, 
Népkert 2. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására 
szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen. 
 
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6a) bekezdése alapján, amennyiben az építési 
engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás és felújítás az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező ingatlanon 
valósul meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az Önkormányzat és a Sportszervezet között a 
beruházás értékéről szóló megállapodás megkötésre került, abban az esetben az építési engedélyhez kötött beruházás és 
felújítás a megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül. 
 

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszervezet a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ ”) által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport 
támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti 
sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a beruházás és felújítás Önkormányzati tulajdonba kerülését 
követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 2028. szeptember 30-ig – mivel a 
fennálló vagyonkezelési szerződés időbeli hatálya miatt az azt követő időszakra új eljárást kell lefolytatni a 
vagyonkezelés tárgyában –, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja. 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik személynek 
nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná vagy kizárná a 
Sportszervezetet abban, hogy az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást megvalósítsa, és azt a 
fent említett beruházás esetében 2028. szeptember 30-ig – mivel a fennálló vagyonkezelési szerződés időbeli hatálya 



miatt az azt követő időszakra új eljárást kell lefolytatni a vagyonkezelés tárgyában –, illetve felújítás esetében 5 (öt) 
éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja. 

Kelt: Hatvan, 2018. november …. 
___________________ 

Hatvan Város Önkormányzata 
Horváth Richárd 

polgármester 
 

2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
- építési beruházások tárgyában (belső parkoló II. ütem és vízelvezetés)- 

 
Alulírott Horváth Richárd  polgármester, mint Hatvan Város Önkormányzata (cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; a 
továbbiakban: „Önkormányzat”) törvényes képviselője a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és 
kötelezettségvállalásokat teszem: 
 
Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan  (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert 2.; képviselő: Ofella Zoltán Bertalan; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-
ed arányú tulajdonában álló, Hatvan Járási Hivatala által 2640, 2639 és 2638/2 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 
3000 Hatvan, Népkert 2. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport 
támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló 
tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, 
felújítást végezzen. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszervezet a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ ”) által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport 
támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti 
sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy legalább 5 
millió forint értékű  felújítás megvalósítását követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás 
esetében 2028. szeptember 30-ig – mivel a fennálló vagyonkezelési szerződés időbeli hatálya miatt az azt követő 
időszakra új eljárást kell lefolytatni a vagyonkezelés tárgyában –, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon 
keresztül térítésmentesen használja. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik személynek 
nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná vagy kizárná a 
Sportszervezetet abban, hogy a tárgyi eszköz beruházást és felújítást megvalósítsa, beruházás esetében 2028. 
szeptember 30-ig – mivel a fennálló vagyonkezelési szerződés időbeli hatálya miatt az azt követő időszakra új eljárást 
kell lefolytatni a vagyonkezelés tárgyában –, illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül 
korlátozásoktól mentesen használja. 
 
Kelt: Hatvan, 2018. november …. 

___________________ 
Hatvan Város Önkormányzata 

Horváth Richárd 
polgármester 

 
Határozat száma:  746/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  747/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és pedagógiai programját 
véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 



H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  748/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és pedagógiai programját 
véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  749/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, pedagógiai programját véleményezte, és az 
abban foglaltakkal egyetért.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  750/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és pedagógiai programját 
véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  751/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét és pedagógiai programját véleményezte, és 
az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  752/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja, házirendjét véleményezte, és az abban 
foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  753/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) fenntartója engedélyezi, hogy a Hatvani Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában a Treff 
Zenekar Mese című dalához videoklipet forgasson. 
A képviselő-testület felkéri a Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetőjét, hogy a Szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak és az adatvédelmi jogszabályok előírásainak figyelembe vételével a forgatás 
megkezdése előtt tájékoztassa és nyilatkoztassa az érintett szülőket, a forgatáshoz szerezze be a szülők írásbeli 
hozzájárulását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Százszorszép Óvoda intézményvezetője 
  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  754/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 



 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 754/2018. (XI. 29.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  755/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által megvásárolt, a Magyar 
Állam által kibocsátott fix kamatozású 2021/Z. Önkormányzati Magyar Államkötvényeket visszaváltja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az államkötvények visszaváltásával kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére.” 
 
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 

 
Határozat száma:  756/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
részére az önkormányzat által a 2018. évben nyújtott támogatásnak a tárgyévben fel nem használandó részének 
a 2019. évben történő felhasználását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  757/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó 
József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-utalványt ad támogatásként, melynek 
fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  758/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + Áfa támogatást nyújt a Magyar 
Traumatológus Társaság Észak-kelet magyarországi szekciójának tudományos ülésének megrendezésére.  
A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  759/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + Áfa támogatást nyújt a XXV. 
Heves Megyei Orvos- Gyógyszerész- Szakdolgozói Napok című heves megyei szakmai rendezvény 
lebonyolítására.  
A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben 
tervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  760/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem emeli a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 
által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díjat, valamint a temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő 
díjat 2019. január 1-jétől.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (üzemeltető értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  761/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. út 2.) mint költségvetési szerv létszámkeretét 2018. december 1. napjától 5 álláshellyel megemeli, 
összesen 70 fő álláshellyel hagyja jóvá. 
A létszámbővítéssel járó személyi kiadások növekedésére Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetése 
fedezetet nyújt.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  762/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. út 2.), mint költségvetési szerv létszámkeretét 2019. január 1. napjától 2 álláshellyel csökkenti és 
összesen 68 álláshellyel hagyja jóvá.” 
 
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:  763/2018. (XI. 29.) 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 122 köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói 
álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 137 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:  764/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem emeli az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakáscélú helyiségek bérleti díját 2019. január 1-jétől.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 10. (üzemeltető értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  765/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Oláh György, 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18. szám alatti lakossal a településrendezési tervének 
módosításáról a hatvani külterületi 0224/7 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 500 000, -Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma:  766/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 6346 hrsz-ú, kivett út művelési ágú belterületi 
magánutat – az ingatlan tulajdonosának javaslata hiányában – „Repce utca” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 5. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma:  767/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlási 
akcióról szóló beszámolót elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. november 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 



 
Határozat száma:  768/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Johannita Segítő Szolgálat (székhelye: 1056 
Budapest, Váci utca 62-64. fsz. 5.; képviseli: Porcsalmy László elnök) részéről felajánlott 185 db 
gyümölcsfacsemete adományt, melynek értéke 630.000,- Ft azzal, hogy az  adomány szállítási költségét, 
203.200,- Ft-ot az önkormányzat vállalja. 
A szállítási költség megfizetésére a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a város- és község gazdálkodás költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező 
adományozási szerződést aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
ADOMÁNYOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 
név:  Johannita Segítő Szolgálat    
székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. 
adószám: 19650768-1-41 
nyilv.t.sz.: 01-02-0000624 
képviseli: Porcsalmy László  
a továbbiakban: Adományozó, 
 
másrészről: 
név:  Hatvan Város Önkormányzata 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószám:  15729394-2-10 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
 
a továbbiakban Adományozott között, az alábbi feltételek szerint: 
 

1) Adományozó jelen megállapodás aláírásával Adományozott javára adományoz 185 db gyümölcsfát  azzal a 
céllal, hogy Hatvanban a családi házban élő, rászoruló családok részére kiosztásra kerüljön. 

2) Adományozott az adományt e szerződés aláírásával köszönettel elfogadja, egyben kötelezettséget vállal arra, 
hogy ezen adományt semmilyen körülmények között nem értékesíti, az adományt kizárólag  az Adományozó 
által megjelölt célra fordítja. 

3) Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 

4) Adományozott az adomány szétosztásáról gondoskodik és arról az Adományozót kérésére tájékoztatja.  

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

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

Felek jelen szerződést ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták és azt helybenhagyólag aláírták. 

Hatvan, 2018. november ...... 
 
..........................................................  .......................................................................... 
 Johannita Segítő Szolgálat Hatvan Város Önkormányzata 
 Képviseli: Porcsalmy László Képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
 Adományozó Adományozott 

 
Határozat száma:  769/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonába került 185 db 
gyümölcsfacsemetét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani Csoportja (székhely: 3000 Hatvan, 



Kossuth tér 2.; adószám: 19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető) részére adományozza a 
határozat mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy azt a városban élő rászoruló, a facsemeték ültetését 
és gondozását vállaló családok számára ossza szét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező adományozási 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (szerződés aláírására és a facsemeték szétosztására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
ADOMÁNYOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről, 
név:  Hatvan Város Önkormányzata 
cím:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószám:  15729394-2-10 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
a továbbiakban: Adományozó, másrészről 
 
név:   Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani csoportja 
cím:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószám:  19025702-1-43 
képviseli:  Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető 

A továbbiakban Adományozott között, az alábbi feltételek szerint: 

1.) Adományozó jelen szerződés aláírását követően Adományozott javára adományozza a tulajdonába került 185 
db gyümölcsfacsemetét azért, hogy az a Hatvanban családi házban élő, a gyümölcsfák ültetését és gondozását 
vállaló, rászoruló családok részére kiosztásra kerüljön. 

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

3.) Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 

4.) Adományozott az adományt köszönettel elfogadja. Felek megállapodnak, hogy az adományt, annak kiosztásáig 
a Hatvani Vadasparkban tárolja. 

5.) Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy az adományt az önkormányzati képviselők javaslatait is 
figyelembe véve együttesen osztja szét a rászorulók között. 

6.) Adományozott az adományokról írásban igazolást állít ki. 

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

8.) Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás annak aláírásának napjától, a fentiekben megjelölt adomány 
kiosztásáig terjedő határozott időre szól. Az adomány rászorulók részére történő elszállításáról az 
Adományozott gondoskodik. 

9.) Jelen megállapodást bármelyik fél, a teljesítés megkezdése előtt, 3 napos felmondási határidővel írásban 
felmondhatja. 

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

Hatvan, 2018. december …. 

........................................................    ........................................................... 

 Hatvan Város Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  

  Hatvani csoportja 

 Képviseli: Horváth Richárd polgármester Képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető 
 Adományozó Adományozott 

 
Határozat száma:  770/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólag jóváhagyja az NGV-849 forgalmi rendszámú Mitsubishi 
Pajero Pick Up Diesel kishaszon gépjármű vonatkozásában a CIB Lízing Zrt. és Hatvan Város Önkormányzata 



között létrejött lízingszerződés futamidő végét megelőző lezárását, a lezárási ajánlat elfogadását, valamint a 
lezárás érdekében felmerült valamennyi költség megfizetését. 
A lezárási ajánlatban szereplő összeg 1.385.322,- Ft kiegyenlítésére a pénzügyi fedezet Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a részvényértékesítésből befolyt bevétel terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  771/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonában álló NGV-849 forgalmi rendszámú Mitsubishi Pajero Pick Up Diesel 
kishaszon gépjárművet értékesíti. A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a jármű 
értékesítésére értékbecslést követően a képviselő-testület részére nyílt pályázati kiírásra tegyen javaslatot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 15. (pályázat kiírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  772/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2018. évi Közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 1. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési terve  

 

Ssz. A közbeszerzési eljárás 
tárgya 

A 
közbeszerzésre 

irányadó 
eljárásrend 

A tervezett eljárás 
fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható dátuma 

1. 

Munkagépek tartós 
bérletére vonatkozó 

szolgáltatás 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § szerinti 
eljárás 

60.078.127.-Ft 
2018. január 15-

ig 
2018. április 30-

ig 

2. 

Ablakok 
hiányosságainak 
javítása oktatási 
intézményekben 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § szerinti 
eljárás 

1.719.600.-Ft 
2018. április 15-

ig 
2018. június 30-

ig 

3. 

Zöld város 
kialakításához 

kapcsolódó tervezési 
szolgáltatások 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § szerinti 
eljárás 

48.115.433.-Ft 
2018. május 31-

ig 

2018. 
szeptember 30-

ig 

4. 

Arany János út 
felújításához 

kapcsolódó munkák 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § szerinti 
eljárás 

50.931.220.-Ft 
2018. június 15-

ig 
2018. december 

31-ig 

5. 

Tisztítószerek, 
irodaszer-papíráru és 

utántöltő anyagok 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § szerinti 
eljárás 

14.148.980.-Ft 
2018. június 15-

ig 
2019. augusztus 

31-ig 

6. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 113. § szerinti 

eljárás 
2.575.000.-Ft 

2018. július 15-
ig 

2019. 
szeptember 30-

ig 

7. 
Villamos energia 

beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 113. § szerinti 

eljárás 
22.337.320.-Ft 

2018. október 
15-ig 

2019. december 
31-ig 



8. Orvosi rendelők 
felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § szerinti 
eljárás 

33.625.115.-Ft 
2018. december 

15-ig 
2019. október 

31-ig 

 
Határozat száma:  773/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 646/2018. (IX. 27.) számú határozata alapján indult és a 
685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. 
(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 18,32.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  774/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 646/2018. (IX. 27.) számú határozata alapján indult és a 
685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az E.ON 
Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 18,60.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  775/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 646/2018. (IX. 27.) számú határozata alapján indult és a 
685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. (székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 21,69.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  776/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 646/2018. (IX. 27.) számú határozata alapján indult és a 
685/2018. (X. 25.) sz. határozattal módosított „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az MVM 
Partner Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 21,80.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  777/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési keretmegállapodást köt az ÉMÁSZ Hálózati 
Kft.-vel (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési 
keretmegállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 20. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről 
Név: Hatvan Város Önkormányzata  
Székhely:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefon:  37/542-300 
Fax:  37/345-455 
Képviseletében: Horváth Richárd polgármester 
KSH törzsszám: 15729394-8411-321-10 
Adószám:  15729394-2-10 
Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
 
másrészről az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. 
Cg.: 05-09-013453; adószám: 13804495-2-05 
képviseli: Béres József ügyvezető és Magyar Lajos osztályvezető együttesen 
mint hálózati engedélyes, a továbbiakban: Engedélyes, együttesen Felek 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

1 ALAPVETÉSEK 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban VET) rendelkezései alapján az Engedélyes a 

villamosenergia-rendszer együttműködése, az elosztó hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében 
• az általa üzemeltetett elosztó hálózatot biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi 

követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével üzemelteti, fenntartja, 
• a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben úgy végzi el, hogy az általa üzemeltetett 

elosztó hálózat hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia továbbítására, 
• az elosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételeket biztosítja. 

A Felek fontos céljuknak tekintik az Önkormányzat területén található villamosenergia-infrastruktúra megfelelő 

fejlesztését, ezért az alábbi Együttműködési Megállapodást kötik annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztési 

projektek a Felek érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével eredményesen megvalósuljanak. 

2 NYILATKOZATOK 
Az Engedélyes kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és villamos energia elosztói működési 

engedéllyel rendelkezik. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a nyilatkozattételi jogosultsága mindenféle korlátozástól 

mentes. 

3 MEGÁLLAPODÁSOK 
Felek jelen Megállapodásban az alábbi tárgykörök keretszabályait kívánják rögzíteni: 

• A szabályozási terv, helyi építési szabályzat kialakításában történő együttműködés. 
• A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő beruházások összehangolt 

és tudatos tervezése, kivitelezése. 
• A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő beruházások soron kívül 

történő kezelése. 
• A közterület igénybevétele közcélú hálózat elhelyezése céljából. 

3.1 A szabályozási terv, helyi építési szabályzat kialakításában történő együttműködés 



3.1.1 A Felek a helyi építési szabályzat megalkotása során folyamatosan együttműködnek, és az Önkormányzat 

vállalja, hogy a közigazgatási területét érintő szabályozási terv, helyi építési szabályzat megalkotása során az 

Engedélyessel folyamatosan konzultál és észrevételeit, javaslatait érdemben megvizsgálja. 

3.2 A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő beruházások összehangolt és 
tudatos tervezése, kivitelezése. 

3.2.1 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Önkormányzat járda- és/vagy útburkolat felújítást végez, és ez 

érinti az elosztó hálózatot, akkor erről a kivitelezés megkezdését megelőzően legalább 30 nappal korábban 

előzetesen tájékoztatja az Engedélyest, annak érdekében, hogy az elosztó hálózatot érintő munkálatokat azzal 

összehangolva lehessen elvégezni. 

3.2.2 Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit (különösen az állami támogatással vagy EU-s forrásból megvalósuló 

fejlesztéseket) lehetőség szerint még a tervezés fázisában ismerteti az Engedélyessel annak érdekében, hogy a 

beruházásokat a költségtakarékosság és hatékonyság érdekében hosszú távon is összehangolják a Felek. 

3.2.3 Az Engedélyes vállalja, hogy amennyiben az adott Önkormányzat területén hálózati rekonstrukciót, beruházást 

tervez, arról az érintett Önkormányzatot a rekonstrukció, beruházás megkezdése előtt 30 nappal előzetesen 

tájékoztatja. 

3.2.4 A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Engedélyes az adott Önkormányzat kérésére földkábelbe 

helyezési munkálatokat végez, az érintett ingatlanok, egyéb érdekeltek tájékoztatásában kölcsönösen 

együttműködnek. Ennek során különös tekintettel vannak arra, hogy az oszlopokon elhelyezett távközlési 

vezetékek és berendezések tulajdonosait felhívják, hogy gondoskodjanak a vezetékeiknek és berendezéseiknek 

kábelbe történő átépítéséről, mivel az Engedélyes oszlopai a beruházások elvégzésével elbontásra kerülnek. Az 

Önkormányzat a saját gyengeáramú berendezéseit a beruházások befejezéséig átépíti. 

3.2.5 Az Önkormányzat kérésére megvalósuló kábelesítésről a lakosság tájékoztatása az Önkormányzat feladata. 

3.3 A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő beruházások soron kívül 
történő kezelése 

3.3.1 Az Önkormányzat megkeresése esetén az Engedélyes vállalja, hogy a villamosenergia-hálózat bővítésére, 

átalakítására az Önkormányzat által indított projekteket soron kívül, legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 

napon belül elbírálja és kiemelten kezeli. 

3.3.2 Az Önkormányzat vállalja, hogy az Engedélyes által benyújtott villamosenergia-elosztóhálózati terveket, 

valamint az elosztó hálózat részét képező csatlakozó berendezés terveket soron kívül elbírálja és a tulajdonosi 

hozzájárulás, a közútkezelői hozzájárulás, valamint az ehhez kapcsolódó burkolatbontási engedély tekintetében 

döntését 15 napon belül kiadja, amennyiben a kérelmek és mellékletei hiánytalanul kerülnek benyújtásra, 

kivéve azokban az esetekben, ahol a jogszabály ennél rövidebb időtartamot határoz meg, mert ott a 

jogszabályban meghatározott határidő a mérvadó. 

3.3.3 Az Önkormányzat vállalja, hogy a közterületen történő, közcélú hálózati munkálatok tervezési szakaszában 

kiadott „tulajdonosi hozzájárulás” vagy a „közútkezelői hozzájárulás” teljes körűen tartalmazza mindazokat a 

(korábban „munkakezdési engedélyben” rögzítendő) műszaki és gazdasági paramétereket, amiket a kivitelezés 

során az önkormányzat elvár, amennyiben az Engedélyes részéről a kivitelezéshez kapcsolódó összes adatot, 

körülményt ismertetik, különösen a kivitelezés időtartamára vonatkozóan, valamint teljesítik a jogszabályokban  

foglaltakat is. 

3.3.4 Amennyiben az Önkormányzat egyéb projekt keretében további beruházásokat kíván az Engedélyessel közösen 

megvalósítani, úgy az külön megállapodás tárgyát képezi. 

3.4 A közterület igénybevétele közcélú hálózat elhelyezése céljából 

3.4.1 A Felek a jelen megállapodás megkötése során különös tekintettel voltak a VET. alábbi rendelkezéseire: 
A VET 123. § (1) bekezdése szerint a közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az 

lehetőleg közterületen haladjon és a lehető legkisebb mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem 

köztulajdonban lévő ingatlant. 

3.4.2 Tekintettel arra, hogy 
• a VET 123. § (3a) bekezdés alapján közterületen elhelyezett közcélú hálózatra és ennek közterületet 

érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani, a közcélú hálózat közterületen történő 

elhelyezését a közterület tulajdonosa tűrni köteles, 



• a közterület - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 54. § (4) 

bekezdésében és a VET. 123. §-ban - meghatározott funkciója a közművek elhelyezésének biztosítása, és 
• a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint a nemzeti vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását 

és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását. Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag 

közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához 

szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint 

adható vagyonkezelésbe, 
 

Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a közterület igénybevételét a jelen megállapodás megkötését 

megelőzően, valamint annak hatálya alatt előterjesztett közterület használat igénye esetében térítésmentesen, a 

közterület használata miatt általános kártalanítási igény nélkül biztosítja az Engedélyes számára. Ez azonban nem zárja 

ki a lehetőségét annak, hogy tényleges, a közmű elhelyezésével közvetlenül össze nem függő károkozás esetén az 

Önkormányzat kárigényét érvényesítve eljárjon az Engedélyes felé, melyet ez Engedélyes soron kívül kezel. 

4 KAPCSOLATTARTÁS 

4.1 Kapcsolattartó személyek az Önkormányzat részéről: 
 

Az általános együttműködési, tájékoztatási kötelezettség tekintetében: 
 

Név: Schósz Gabriella irodavezető 

Telefon: 06-37-542-387 

E-mail: muszakiiroda@hatvan.hu 

A tervezett beruházások egyeztetése tekintetében: 

Név: Horváth László beruházási ügyintéző 

Telefon: 06-37-542-387 

E-mail: muszakiiroda@hatvan.hu 

A közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatosan: 

Név: Baranyi Lajosné 

Telefon: 06-37-542-387 

E-mail: muszakiiroda@hatvan.hu 

A közterület igénybevételével kapcsolatosan: 

 Név: Dudás Dalma 

 Telefon: 06-37-542-300/391 

 E-mail: hatosagiiroda@hatvan.hu 

4.2 Kapcsolattartó személyek az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részéről: 
 
Az általános együttműködési, tájékoztatási kötelezettség tekintetében: 

Név: Galajda Tamás önkormányzati kapcsolattartó, Hálózat csatlakozási Osztály 

Telefon: +36-46/535-406 

E-mail: tamas.galajda@emasz.hu 

A tervezett beruházások egyeztetése tekintetében: 

Név: Tóth Gábor önkormányzati kapcsolattartó, Hálózat csatlakozási Osztály 



Telefon: +36-46/535-645 

E-mail: gabor.toth.01@elmu.hu 

A közterület igénybevételével kapcsolatosan: 

Név: Laczi Tamás osztályvezető, Beruházási Osztály 

Telefon: +36-1/238-3105 

E-mail: tamas.laczi@elmu.hu 

5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
5.1 A Felek rögzítik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás a létesítmények engedélyeztetéséhez és 

megépítéséhez szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások (különösen a közútkezelői és az 

önkormányzati szakhatósági hozzájárulás) megszerzése, és az azokba foglalt előírások megtartása alól az 

Engedélyest nem mentesíti. 

5.2 A Felek vállalják, hogy a másik Féltől érkező minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 15 

napon belül érdemben reagálnak, illetve megadnak minden szükséges segítséget ahhoz, hogy a munkálatok 

folyamatosak legyenek. 

5.3 Jelen Együttműködési Megállapodás módosítása csak a Felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. 

A jelen Megállapodásban hivatkozott jogszabályhelyek módosulása a megállapodás felülvizsgálatát szükség 

esetén módosítását vonja maga után. Az Együttműködési Megállapodás bármely rendelkezésének 

érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész Együttműködési Megállapodás érvénytelenségét, a Felek 

az érvénytelen rendelkezést az Együttműködési Megállapodás időpontja szerinti ügyleti akaratuknak leginkább 

megfelelő rendelkezéssel pótolják. Felek között az Együttműködési Megállapodás teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. Az Együttműködési 

Megállapodással kapcsolatban a Felek között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg 

rendezni. 

5.4 Jelen Együttműködési Megállapodás mindkét fél általi aláírás után, az utóbb aláíró fél aláírásának napján lép 

hatályba. 

5.5 Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, azt az egymás felé a szerződés hatálybalépését követően 

bejelentett munkákra kell alkalmazni a szerződés megszűnéséig. Ezen megállapodás létrejötte esetén a 2013. 

október 25-én aláírt Együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

5.6 Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez írásban intézett (tértivevényes, postai küldeménnyel) a 

kézhezvételtől számított 30 napos határidővel felmondhatja. Felmondás esetén a Felek a folyamatban lévő 

beruházásokra, azoknak kivitelezéséig a jelen megállapodás rendelkezéseit alkalmazzák. 

5.7 Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 

VET, valamint ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, a 

villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és 

külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet és az Elosztói engedélyes Üzletszabályzatában 

foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a jelen megállapodás és az Üzletszabályzat rendelkezései 

között ellentmondás állna fenn, úgy minden esetben a jelen megállapodás rendelkezései az irányadók. 

5.8 Jelen szerződésben foglaltakat a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elfogadják és aláírásukkal megerősítik. 
Hatvan, 2018. ………………… 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képv.: Horváth Richárd polgármester 

Miskolc, 2018. ………………… 
 

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
képv.: Béres József ügyvezető igazgató és Magyar Lajos 

osztályvezető 
 

Határozat száma:  778/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya utcai parkoló III. ütem út- és csapadékvíz-elvezetési 
tervének felülvizsgálatával Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Joó János utca 1.) bízza meg 
300.000,- 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 „többlet adóbevétel terhére” rendelkezésre áll.” 
 
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:  779/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma előtti parkoló mellett, a Mikszáth téren 20 db parkolásgátló oszlop beszerzési és telepítési munkáival a 
CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 13.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 386.080,- Ft összegben. 
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:  780/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 701/2018. (X. 25.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  781/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth téren található 
2994/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő Grassalkovich Antal szobor felújítási munkáinak elvégzésével Nagy István József 
restaurátort (adószámos magánszemély, székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 105.000,- Ft 
(önkormányzatot terhelő kifizetés mindösszesen 115.238,- Ft) összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  782/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-sziget felett 
megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3. sz. főút – 21. sz. főút csomópont átépítési projekt keretén belül a 
gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd hídszemléjével és hídvizsgálatával a VIA-PONTIS Kft.-
t (székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág u 8.) bízza meg bruttó 889.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 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:  783/2018. (XI. 29.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből 
tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek elszállításával, valamint 
ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2019. évre vonatkozóan a Lammed Egészségügyi 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízza meg – az állati 
melléktermék kezelés esetében bruttó 127,- Ft/kg, valamint ezek szállítása esetében bruttó 178,- Ft/km 
egységárakon – legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeg erejéig, 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:  784/2018. (XI. 29.) zü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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



 
Határozat száma:  785/2018. (XI. 29.) zü. sz. képvis elő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  786/2018. (XI. 29.) zü. sz. képvis elő-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. november 29-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató Hatvan város 2019. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város 2019. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló tájékoztatót és azt a szóban 
kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


