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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
 
 
 

11/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan város területén a vendéglátás tevékenysége t végző üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjér ől szóló 47/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet mód osításáról 
 
 
 

12/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
 
 
 
 
 
 
 

2018. MÁRCIUS 29-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

11/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet  végző üzletek éjszakai nyitvatartási rendjér ől szóló 

47/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításár ól 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
47/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § (Jelen rendelet alkalmazásában:) 
a) kereskedelmi tevékenység: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Ker. tv.) 2. § 

9. pontja szerinti tevékenység; 
b) kereskedő: a Ker. tv. 2. § 11. pontja szerinti meghatározás; 
c) kiskereskedelmi tevékenység: a Ker. tv. 13. pontja szerinti tevékenység; 
d) üzlet: a Ker. tv. 27. pontja szerinti meghatározás; 
e) vendéglátás: a Ker. tv. 30. pontja szerinti tevékenység; 
f) melegkonyhás vendéglátóhely: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. 

(IX.29.) Korm. rendelet 28. § d) pontja szerinti meghatározás.” 
 
2. § Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba és 2018. április 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2018. március 29. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
12/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2 008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba, és 2018. április 2-án hatályát veszti. 

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

 
1. melléklet a 12/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez. 
 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat  

2018. évi intézményi és személyi térítési díja  

 A B C 

 
1. 

 
Szolgáltatás  

 
Szt. 115. § (1) bekezdése alapján 

számított intézményi térítési díj 
 

 
A fenntartó által meghatározott személyi 

térítési díj 



 
2. 

 
Étkeztetés  

 
1.255 Ft/adag 

 
ebéd: 670 Ft/adag 

szállítás: 120 Ft/adag 
 

Szociális segítés: 
1.390 Ft/óra 

 
600 Ft/óra 

 
3.  

 
Házi segítségnyújtás  

 
Személyi gondozás: 

1.390 Ft/óra 

 
600 Ft/óra 

 
4.  

 
Idősek nappali 

ellátása  

810 Ft/nap 
Külön szolgáltatásként 

igényelhető 
tízórai, uzsonna: 315Ft/adag áron 

tartózkodás: 0 Ft 
Külön szolgáltatásként igényelhető 
tízórai, uzsonna: 315Ft/adag áron 

 
5.  

 
Fogyatékkal él ők 
nappali ellátása  

 
2.545 Ft/nap 

3x-i étkezés: 1.300 Ft 
 

 
tartózkodás: 0 Ft 

3 x-i étkezés: 1.300 Ft 
(ebből: ebéd: 670 Ft/adag, 

tízórai: 315 Ft/adag 
uzsonna: 315 Ft/adag) 

 
 

6.  
 

Támogató 
szolgáltatás 

 
szociálisan rászorult 
 

 
szállítás: 535 Ft/km 

 
 

személyi segítés: 2.670 Ft/óra 

 
szállítás: 120 Ft/km 

 
 

személyi segítés: 520 Ft/óra” 

 
2. melléklet a 12/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelethez. 
„5. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Étkezés személyi térítési díja 

 
 

A B C D E F G H I 

1 Jövedelem 
összege 

Jövede-lemmel 
nem 

rendelkező 

28 500 Ft 
alatt 

28501-
42750 

42751-
57000 

57001-
71250 

71251-
85500 

85501-
99750 

99 751 Ft 
felett 

2 Ebéd Térítés-mentes 100 170 280 390 505 615 670 

3 Szállítás Térítés-mentes 50 60 70 80 90 100 120 

4 Ebéd + szállítás Térítés-mentes 150 230 350 470 595 715 790” 

 
 
 

3. melléklet a 12/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
„7. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Támogató szolgálat személyi térítési díja  

 
 

A B C D E F G H I 

1 
Jövedelem 
összege 

Jövede-
lemmel 

nem 
rendelkez

ő 

28.500 Ft 
alatt 

28.501-
37.050 

37.051-
45.600 

45.601-
54.150 

54.151-
62.700 

62.701-
71.250 

71.251-
85.500 



2 
Személyi 
segítés 
óradíja 

170 240 310 380 450 520 

3 Km díj 

 
Térítésmentes  

60 90 120 

 
1. A szociálisan nem rászorult igénybe vevők a javasolt személyi térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a 
szolgáltatást: 
1.1. Személyi szállítás számított önköltsége: 745 Ft/km, javasolt személyi térítési díja: 350 Ft/km. 
1.2. Személyi segítés számított önköltsége: 1.270 Ft/óra, javasolt személyi térítési díja: 1.120 Ft/óra.” 
 
 
*  rászorultság fogalma alatt a vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, emelt összegű családi 
pótlékban részesülő rászorulókat kell tekinteni.” 
 

4. melléklet a 12/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelethez 
„8. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Fogyatékkal él ők nappali ellátásának személyi térítési díja  

 

 A B C D E F G H 

1 Jövedelem 
összege 

Jövedelemmel 
nem rendelkező 

28.500 Ft 
alatt 

28.501-
42.750 

42.751-
57.000 

57.001-
71.250 

71.251-
85.500 

85.501 Ft 
felett 

2 Ebéd Térítésmentes 100 215 325 435 550 670 

3 Tízórai Térítésmentes 60 110 160 210 260 315 

4 Uzsonna Térítésmentes 60 110 160 210 260 315 

5 Ebéd+1x Térítésmentes 160 325 485 645 810 985 

6 3x-i étkezés Térítésmentes 220 435 645 855 1.070 1.300 

7 Tartózkodási díj Térítésmentes 
Térítés-
mentes 

Térítés-
mentes 

Térítés-
mentes 

Térítés-
mentes 

Térítés-
mentes 

Térítés-
mentes” 

 



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

 
Határozat száma :  184/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 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 eszközfejlesztésre megkötött támogatási 
szerződés módosításáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
bérleti szerződés módosításáról 

3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok 
javadalmazási szabályzatáról 

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő részvények értékesítéséről 
5. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezéséről 
6. Előterjesztés az Egri Szakképzési Centrum intézményi átszervezésének véleményezéséről 
7. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 

kiírásáról 
8. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 

elbírálásáról 
9. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületekkel kötendő együttműködési megállapodásokról 
10. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal kötendő együttműködési megállapodásokról 
11. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2018. évi támogatásáról 
12. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról 
13. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
14. Előterjesztés a Civil Alap 2018. évi februári pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-14. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
15. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
16. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
17. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Ipari Park fejlesztéshez kapcsolódó 

módosításának partnerségi egyeztetéséről 
18. Előterjesztés Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 47/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
19. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
20. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
21. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, Szakmai programjának módosításáról 
22. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi rendelő 

bérbeadásáról 
23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzatának 

elfogadásáról 
24. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának módosításáról 
25. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
26. Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
27. Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet 2018” című pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásról 
28. Előterjesztés az Ovi-Foci pályákhoz szükséges árnyékoló hálóhoz kapcsolódó utólagos döntésről 
29. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás tárgyában megkötött 

szerződés időtartamának meghosszabbításáról és pályázati eljárás kiírásáról 
30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről 
31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről 
32. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Iskola úti kapubejáratának elektromos 

beléptetőrendszerrel történő kialakításáról 
33. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
34. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Johnson Electric Hungary Kft. részére 
35. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda kerítésében keletkezett kárral kapcsolatos 

megállapodásról 



36. Előterjesztés a Horváth Mihály úton megépült kerékpárúttal, kerékpársávval és parkolókkal kapcsolatos 
döntésről 

37. Előterjesztés a hatvani 5332 helyrajzi számú földrészleten épületek feltüntetéséről 
38. Előterjesztés kóbor ebek tartásával kapcsolatos döntésről 
39. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 

beszámolóról 
Előterjeszt ő, előadó a 17-39. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

40. Egyebek” 
 

Határozat száma :  185/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 81., 83., 85., 121., 123. (II. 22.), 363., 382. (VI. 29.), 391. 
(VII. 28.), 460. (VIII. 31.), 490. (IX. 18.), 697. (XI. 30.), 714., 715., 716., 746., 747., 748., 749., 750., 751., 752., 
753. (XII. 14.) 2017. évi, valamint az 5., 16., 18., 19., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 41., 42., 45., 52. (I. 25.), 57., 
59., 61., 63., 65., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 
89., 90., 91., 92., 92., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 103., 110., 119., 120., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 
140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 155., 156., 170., 172., 179., 180., 181. 
(II. 22.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 
 

Határozat száma :  186/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 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. április 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 1. 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, Kossuth tér 2. 

Adószáma: 23045741-2-10 

cégjegyzékszáma: 10-09-031348 

Bankszámlaszáma: 10403538-0002732-00000002 

Képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek között közfeladatok ellátásával kapcsolatos eszközök beszerzésének finanszírozásához támogatási 

szerződés jött létre 2017. július 1. hatállyal. (Továbbiakban: támogatási szerződés) 
 
2. A támogatási szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Felek jelen támogatási szerződést 2017. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik. Jelen szerződés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2018. (III. 29.) 
számú határozatával lép hatályba.” 

 
3. A támogatási szerződés 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 



„Kedvezményezett a támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel a jelen szerződésben meghatározott 
célokra.” 

 
4. A támogatási szerződés  9.1.  pontjának 1. alpontja az alábbiak szerint módosul: 

„1. a fejlesztési célú támogatás felhasználásáról 2019. január 30-ig Támogató felé elszámol”, 
 
5. A támogatási szerződés 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul:   
  „Kedvezményezett a támogatás 2019. január 30-ig fel nem használt részét visszafizeti Támogató részére.” 
 
A támogatási szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
Kelt: Hatvan, 2018. …………. …. . 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

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

mint Kedvezményezett 
 

Határozat száma :  187/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 
Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társasággal az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanokban konyhaként működő ingatlanrészekre megkötött, 2015. március 31. napján módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt bérleti szerződést a határozat mellékletét képező bérleti szerződés rendelkezései szerint 
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2018. március 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
BÉRLETI SZERZ ŐDÉS 

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 
Amely alulírott napon és helyen 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 Bérbeadó 
 
másrészről: 
 
HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
- székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
- cégjegyzékszáma: 10-09-034409 
- statisztikai számjele: 24799591-569-113-10; 
- adószáma: 24799591-2-10; 
- bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-00027569-00000003 
- képviseli: Smidné Vereb Julianna ügyvezető önálló cégjegyzési joggal 
- mint Bérlő 
között az alábbi feltételekkel: 
 
Előzmények 
A./ Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete 2014. július 24. napján megtartott képviselőtestületi ülésén 
602/2014.(VII. 24.) számú képviselő-testületi határozatával akként döntött, hogy a bérleti szerződést köt Bérlővel a 
kizárólagos tulajdonát képező és jelen szerződés tárgyát képező ingatlanrészek és azokhoz tartozó ingóságok 
vonatkozásában. 
 



B./ Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete 2015. március 26. napján megtartott képviselő testületi ülésén 
164/2015.(III. 26.) számú képviselő-testületi határozatával akként határozott, hogy a bérleti szerződést módosította és 
egységes szerkezetbe foglalta. 
 
C./  Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete 2018. március 29. napján megtartott képviselő-testületi 
ülésén a 187/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozatával akként határozott, hogy a bérleti szerződést 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:  
 
1. Szerződés tárgya 
 
1.1.Bérbeadó bérbe adja Bérlő részére, Bérlő pedig bérbe veszi az alábbi ingatlanrészeket:  
a) Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola: hatvani 2993 hrsz.-ú, Hatvan, Kossuth tér 1. szám alatt található, kivett 
általános iskola megnevezésű, mindösszesen 4124 m² alapterületű – ebből 25 m² alapterületű épületrész tálalókonyha 
működésű, 
b) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda: hatvani 2760/2 hrsz.-ú, Hatvan, Balassi Bálint út 44. szám alatt található, kivett 
óvoda megnevezésű, mindösszesen 4193 m² alapterületű – ebből 55 m² alapterületű épületrész tálalókonyha működésű; 
c) Hatvani Napsugár Óvoda: hatvani 4571 hrsz.-ú, Hatvan, Gódor Kálmán utca 13. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű, mindösszesen 3609 m² alapterületű – ebből 37 m² alapterületű épületrész tálalókonyha működésű; 
d) Hatvani Százszorszép Óvoda: hatvani 3978/21 hrsz.-ú, Hatvan, Hajós Alfréd utca 3. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű, mindösszesen 5110 m² alapterületű – ebből 85 m² alapterületű épületrész tálalókonyha működésű; 
e) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda: hatvani 3209 hrsz.-ú, Hatvan, Vörösmarty tér 1. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű, mindösszesen 1947 m² alapterületű – ebből 20 m² alapterületű épületrész tálalókonyha működésű; 
f) Hatvani 5. Sz. Általános Iskola: hatvani 3978/57 hrsz.-ú, Hatvan, Szabadság út 13. szám alatt található, kivett iskola 
megnevezésű, mindösszesen 7046 m² alapterületű – ebből 150 m² alapterületű épületrész főzőkonyha; 
g) Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola: hatvani 5109/2 hrsz.-ú, Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2. szám alatt található, kivett iskola megnevezésű, mindösszesen 1 ha 0496 m² alapterületű – ebből 150 
m² alapterületű épületrész főzőkonyha, 
h) Hatvani Szent István Általános Iskola: hatvani 2601/1 hrsz.-ú, Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatt található, 
kivett általános iskola megnevezésű, mindösszesen 1 ha és 1719 m2 alapterületű – ebből 71 m² alapterületű épületrész 
tálalókonyha; 
i) Hatvani Varázskapu Óvoda: hatvani 2213 hrsz.-ú, Hatvan, Jókai Mór utca 9. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű, mindösszesen 2266 m² alapterületű – ebből 90 m² alapterületű épületrész tálalókonyha működésű; 
j) Hatvani Csicsergő Óvoda Mészáros Lázár úti tagóvodája: hatvani 318 hrsz.-ú, Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51. 
szám alatt található, kivett óvoda megnevezésű, mindösszesen 1802 m² alapterületű – ebből 35 m² alapterületű 
épületrész tálalókonyha működésű; 
k) Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola: hatvani 2625 hrsz.-ú, Hatvan, Rákóczi út 4. szám alatt található, kivett 
általános iskola megnevezésű, mindösszesen 4688 m² alapterületű – ebből 22 m² alapterületű épületrész tálalókonyha 
működésű; 
l) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda: hatvani 2599 hrsz.-ú, Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatt található, művelés 
alól kivett, óvoda megnevezésű, mindösszesen 8064 m² alapterületű – ebből 28 m² alapterületű épületrész tálalókonyha 
működésű; valamint a hatvani 2003 hrsz-ú, Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű, 
mindösszesen 882 m² alapterületű – ebből 15 m² alapterületű épületrész tálalókonyha működésű; 
m) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal: hatvani 2995 hrsz.-ú, Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatt található, kivett 
városháza megnevezésű, mindösszesen 9644 m² alapterületű – ebből 56 m² alapterületű épületrész tálalókonyha 
működésű; 
n) Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium: hatvani 2869/1 hrsz.-ú, Hatvan, Balassi Bálint út 17. szám alatt 
található, kivett középiskola megnevezésű, mindösszesen 7882 m2 alapterületű – ebből 15 m2 tálalókonyha, 
o) Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola 
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: hatvani 4524/1 hrsz.-ú, Hatvan, Ratkó József utca 10. szám alatt 
található, kivett általános iskola megnevezésű, mindösszesen: 8601 m2 alapterületű – ebből három összesen 75 m2 
területű tálalókonyha. 
 
1.2.Bérlő jelen szerződés alapján a bérleményben bérbeadóval egyeztetve konyhát és étkezőt üzemeltet és éttermi és 
vendéglátási tevékenységet kíván folytatni jelen Bérleti szerződés teljes időtartama alatt. Bérlő tudomással bír arról, 
hogy a tevékenysége végzéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt köteles beszerezni és a tevékenység 
végzésének teljes időtartama alatt fenntartani. Amennyiben Bérlő ezen tevékenység végzéshez szükséges engedéllyel 
nem rendelkezik, illetőleg az engedélyét visszavonják, felfüggesztik úgy Bérbeadó jogosult az Bérleti szerződést, 
rendkívüli szerződésszegésre tekintettel azonnali hatállyal megszüntetni. 
 
1.3.Az Bérlő köteles tevékenysége során maradéktalanul betartani a vonatkozó tűz, munka és balesetvédelmi 
szabályokat. Ezen szabályokat köteles munkavállalóival is betartatni. Ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű 



anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő a bérleményt köteles rendeltetésszerűen használni, annak megfelelő műszaki állagát 
megőrizni. 
 
2. Szerződés időtartama 
 
2.1. Jelen Bérleti szerződést jelen okirat aláírásának napjától kezdődő hatállyal Felek határozatlan időtartamra kötik. 
 
3. Bérleti díj 
 
3.1. Felek az Bérleti díj összegét: 150.000,- HUF/hó + ÁFA, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA összegben 
határozzák meg. Az Bérleti díjat Bérlő, negyedévente a Bérbeadó által kiállított számla kézhezvételétől számított 15 
napon belül köteles Bérbeadó számlájára átutalással kiegyenlíteni. A számla kiállítási dátuma tárgyi hó első napja, 
teljesítés dátuma tárgyi hó utolsó napja. 
 
 
3.2.Az Bérleti díj nem tartalmazza a rezsi költségét, melyet Bérbeadó a szolgáltatótól kapott közüzemi számla alapján 
havonta egy összesítő számlával az Bérlő által használt terület négyzetmétere és légköbmétere alapulvételével 
továbbszámláz Bérlőre. Bérlő a kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles azt Bérbeadó 
számlájára átutalással kiegyenlíteni. 
 
3.3.Bérlő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem napján hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. Bérbeadót a hátralékos bér és járuléka erejéig a bérlőnek a bérlemény területén levő 
vagyontárgyain zálogjog illeti meg. 
 
3.4.Bérbeadó az Bérleti díjat (először 2015. január 1-ével) tárgyév január 1-ével a KSH által az előző évre megadott 
infláció mértékéig jogosult emelni. 
 
4. Bérbeadó jogai és kötelezettségei: 
 
4.1.Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy az Bérlő a Bérleményt a Cégbíróságon telephelyeként a cégnyilvántartásba 
bejelentse. 
 
4.2.Bérbeadó az ingatlanra érvényes vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik és azt a Bérlet teljes időtartama alatt 
fenntartja. Bérbeadó a bérleményben elhelyezett Bérlő tulajdonát képező felszerelési, berendezési és egyéb tárgyaiért 
felelősséget nem vállal. 
 
4.3.Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény a teljes Bérleti időszak alatt jelen Bérleti szerződésben meghatározott 
feltételek szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas, harmadik személynek nincs semmilyen olyan joga, mely Bérlő 
zavartalan használatát akadályozná vagy korlátozná. 
 
5. Bérlő jogai és kötelezettségei: 
 
5.1.Bérlő jogosult az Bérlet teljes időtartama alatt a bérlemény rendeltetésszerű használatára. 
 
5.2.Bérlő bérlőtársat nem fogadhat be a bérleménybe, Bérleti jogát nem ruházhatja át nem cserélheti el és a Bérleményt 
albérletbe nem adhatja. 
 
5.3.Bérlő a bérleményt az Bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése napján köteles rendeltetésszerű 
állapotban Bérbeadó birtokába visszaadni. 
 
5.4.A jelen Bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése után a Felek egyeztetnek egymással az esetleges 
helyreállítással kapcsolatban, ennek hiányában az Bérlő köteles az üzletet a saját ingóságaitól kiürítve, az Bérbeadó és 
Bérlő által közösen megállapított felújítási és beruházási tervnek (a tervnek megfelelő készültségi fok szerint) megfelelő 
állapotban visszaadni a Bérbeadó birtokába. 
 
5.5.Amennyiben az Bérlő a felek által közösen meghatározott tervtől eltér, úgy Bérlő köteles az általa Bérbeadó által 
nem engedélyezett beruházásokat és felújításokat a felújítási és beruházási terv szerint helyreállítani. A visszaadáskor a 
felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben Bérlő Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem állítja helyre a felújítási 
és beruházási terv szerint állapotot, úgy Bérbeadó jogosult azt Bérlő költségére maga helyreállítani. 
 
5.6.Amennyiben Bérlő az Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti ki, köteles használati díjat 
fizetni Bérbeadó részére arra az időre, amíg azt jogcím nélkül használja. A használati díj mértéke a jogcím nélküli 
használat első hónapjára – a késedelem első 8 napját kivéve – az Bérleti díj kétszerese, az egy hónapot meghaladó 



időtartamra pedig havonta az Bérleti díj háromszorosa. A késedelem első 8 napjára az Bérleti díjjal azonos összegű 
használati díjat kell fizetni. 
 
5.7.A bérlemény birtokba adása/vétel utáni takarítása, illetve ennek költségei az Bérlőt terhelik. A hulladék elszállítása 
is Bérlő feladata, költségeit az Bérleti díj nem tartalmazza.  
 
5.8.Bérlő köteles a saját hibájából vagy nem rendeltetésszerű használatból keletkezett kárt megtéríteni. 
 
5.9.Bérlő köteles az Bérleti szerződés ideje alatt az ingatlanban található vagyontárgyai védelme érdekében 
vagyonbiztosítást, és az által ellátott tevékenység tekintetében felelősségbiztosítást kötni. 
 
5.10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény birtokbaadása előtt felek együttesen tételes 
állapotfelmérést készítenek a bérlemény műszaki állapotáról. Ennek keretében dokumentálják a bérlemény aktuális 
állapotát. Ezen átadás – átvételi jegyzőkönyv jelen okirat mellékletét képezi. 
 
Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a bérlő által a bérleménybe elhelyezett, illetőleg általa felszerelt a 
bérleményben folytatandó tevékenység ellátásához szükséges ingóságokról tételes felmérést és listát készítenek, melyet 
aláírásukkal hitelesítenek. 
 
A bérlet bármikori megszűnése esetén bérlő az állagsérelem nélkül a kizárólagos tulajdonát képező, elszállítható 
ingóságokat a bérbeadóval egyeztetett módon a bérleményből elszállíthatja, az egyéb beépítésre kerülő ingóságok 
vonatkozásában felek – figyelemmel a számviteli törvény vonatkozó rendelkezéseire – egymással tételesen elszámolni 
kötelesek. 
 
5.11.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés tárgyát képező Bérlemények vonatkozásában 
a Bérlemények rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartásokat és esetleges felújításokat a Bérlő saját 
költségén végezteti el, mely munkálatok elvégzése előtt köteles egyeztetni a Bérbeadóval. Bérlő tudomásul veszi, 
hogy csak azokat a karbantartási és felújítási munkálatokat jogosult elvégeztetni a Bérleményben, melyek 
elvégzéséhez a Bérbeadó tulajdonos előzetesen hozzájárult. 
 
6. Szerződés módosítása és megszűnése 
 
6.1. Jelen szerződés bármiféle módosítása és kiegészítése, és a jelen szerződéssel kapcsolatban tett bármilyen egyéb 
nyilatkozat csak akkor érvényes, ha az írásos formában történik és a szerződő felek arra jogosult képviselői aláírják. 
 
6.2.Szerződésszegés esetén mindkét fél élhet a rendkívüli felmondás jogával. A rendkívüli felmondás joga abban az 
esetben gyakorolható, amennyiben a szerződést szegő felet a másik fél a szerződésszegés megszűntetésére írásban, 
határidő tűzésével, felhívta, és az így megadott határidő eredménytelenül telt el. 
 
6.3.Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak jelen Bérleti szerződés megszűntetésére. 
 
6.4.Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik szerződő fél jogosult rendes felmondással indokolási kötelezettség 
terhe nélkül a jelen Bérleti szerződést felmondani 6 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett az iskolai tanév végére. 
A felmondási idő hatálya alatt felek kötelesek eleget tenni az Bérleti szerződésben meghatározott kötelezettségeiknek. 
 
6.5.Bérlő, amennyiben a szerződés saját hibájából szűnik meg, a szerződés megszűnése esetén nem tarthat igényt másik 
bérlemény biztosítására. 
 
7. Egyéb kikötések: 
 
7.1.Felek tudomásul veszik, hogy képviseletükre és nevükben nyilatkozat tételre kizárólag a cégjegyzésre jogosult 
személyek jogosultak. 
 
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, továbbá a nem lakáscélú helyiségek Bérletére 
vonatkozó jogszabályban foglaltak az irányadóak. 
 
7.3.Felek Bérleti jogviszonyukból eredő vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik. 
 
7.4.Amennyiben nem vezet eredményre úgy hatáskörüktől függően a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét köti ki. 
 
Jelen Bérleti szerződést Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és kellő megértés után, 
cégszerűen jóváhagyólag aláírtak. 



 
Hatvan, 2018. március 29. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Közétkeztetési Kft. 
 képv: Horváth Richárd polgármester képv: Smidné Vereb Julianna ügyvezető 
 bérbeadó  bérlő 

 
Határozat száma :  188/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft., a Hatvani 
Közétkeztetési Kft., a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft., a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft, és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján elfogadja a határozat 
mellékletét képező javadalmazási szabályzatot azzal, hogy az elfogadását követő 30 napon belül a cégiratok közé 
elhelyezésre kerüljön. 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület által 554/2012. (VIII. 30.) számú határozattal 
elfogadott javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. március 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 188/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  189/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott (adószáma: 10537914-4-44, 
cégjegyzék száma: 01-10-041585; székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; képviseli: Dr. Csányi Sándor, elnök-
vezérigazgató) 6.940 darabszámú, összesen 694.000,- Ft névértékű, önkormányzati tulajdonú részvényeket értékesíti a 
legkedvezőbb piaci, de minimum 11.000,- Ft/db eladási áron az OTP Bank Nyrt.-nél. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy a részvények eladásához kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye, az átruházással 
kapcsolatos megállapodást aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  190/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő Hatvani 
Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) szakmai alapdokumentumának 
módosításával egyetért, a gimnáziumi nevelés-oktatás keretében működő nyelvi előkészítő évfolyam 
megszüntetését és az „öt” évfolyamos szövegrész törlését a szakmai alapdokumentumból támogatja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 29. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  191/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő Kocsis 
Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) szakmai alapdokumentumának 
módosításával egyetért, az új tanszakok felvételét az intézmény székhelyén, valamint az alapító okirat „jazz-zene 
ütős tanszak, népzene vokális tanszak, népzene vonós és tekerő tanszak” szövegrésszel való kiegészítését 
támogatja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 29. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  192/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egri Szakképzési Centrum (3300 Eger, Kertész u. 128.) 
fenntartásában működő Egri SZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma alapító 
okiratának módosításával egyetért, az „55 523 07 Járműipari karbantartó technikus szakképesítés-ráépülés” 
megnevezés felvételét az alapító okiratba támogatja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 5. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma :  193/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 10.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására vonatkozó nyilvános 
pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 2. (pályázati kiírás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet  

 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével.  
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak.) 
 
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól: 2018. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig. 
 
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának 
rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek 
megszerzésének teljesítéséért. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a 
törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete, és a 67.§ (1) bekezdése alapján. Nevelési-
oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, melyet legkésőbb a kinevezés 
időpontjáig meg kell szerezni, 
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás. 
Továbbá:  
cselekvőképesség,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  

• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja, 



• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő intézményvezetői 
szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kinevezés időpontjáig (2018.08.01.) 
megszerzi és a tanulmányok folytatását igazolja (leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig 
azt még nem szerezte meg. 

• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány, 

• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, 
továbbításához. 

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. és a 43. §-a alapján vele szemben 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 

• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása, 

• nyilatkozat, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai 
tanácsadója nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hatvan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő ……….azonosító számot, valamint a beosztás 
megnevezését: intézményvezető, vagy személyesen benyújtani a Jegyzői Irodán. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot köteles biztosítani 
(a továbbiakban: véleményezési határidő). A pályáztató lehetővé teszi, hogy a vezetési programról a nevelőtestület 
mellett az alkalmazotti közösség, valamint a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve is véleményt 
nyilváníthasson. 
 
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc napon belül, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a 
huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a képviselő-testület 
gyakorolja, a pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve 
hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

− Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
− Belügyminisztérium Közszolgálat- fejlesztési és Stratégiai Főosztály által üzemeltetett honlapja – 

www.kozigallas.gov.hu 
− Oktatási és Kulturális Közlöny – www.kozlonyok.hu 

 
Határozat száma :  194/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjévé 
(magasabb vezetőjévé) 2018. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig tartó határozott időre Havassy Kálmánt 
nevezi ki.  
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye: 154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés: 26.170,- Ft 
- összesen kerekítve: 180.500,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 269.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,- Ft 



- mindösszesen: 499.500,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 2. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  195/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.), mely alapján 
a 2018. évre vonatkozóan összesen 37.300.000.- Ft, azaz Harminchétmillió-háromszázezer forint támogatást nyújt 
az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 

Amely létrejött egyrészről  

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

másrészről a  

Futball Club Hatvan Egyesület „(székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2. bejegyző végzés száma: 
Pk.60.187/1992/46; adószáma: 19136840-1-10; bankszámlaszáma: 11739054-20132149; képviseli: Ofella 
Zoltán elnök ; továbbiakban: Egyesület) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy jelen megállapodással biztosítsák annak feltételeit, hogy 
az egyesület igazolt versenyzői szabadidejüket sportolással tölthessék, ezáltal megalapozva hosszú távú 
egészségmegőrzésüket, megfelelő fizikai és erkölcsi fejlődésüket, utóbbi részeként elsajátítsák a tiszta játék („fair 
play”) szellemét, valamint versenyrendszerben való részvétel során megmérettetésük révén kihívást állítson a 
sportolók elé. E célok érdekében – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§- ára is – a Felek az 
alábbiakban állapodtak meg: 

1. Az Egyesület vállalja, hogy igazolt versenyzőinek rendszeres és megfelelő edzési és felkészülési 
lehetőséget biztosít. Így különösen gondoskodik edzőpályáról, vagy sportolásra alkalmas, évszaknak 
megfelelő sportlétesítmény használhatóságáról, a feladatra mind emberileg, mind szakmailag alkalmas 
edzőt, illetve edzőket biztosít, akik e képességeik folytán rátermettek a sportolók testi, fizikai és szellemi 
felkészítésére. Az Egyesület igazolt versenyzői részére biztosítja az edzésekhez, mérkőzésekhez 
szükséges sportfelszerelések használatát. 

2. Az Egyesület kidolgozza a Szponzorációs programtervezetét és az Éves Munkatervét. Az Éves Munkaterv 
tartalmazza az egyesület versenyeztetési képzési és nevelési tervét, célokat határoz meg, valamint e célok 
eléréséhez szükséges teendőket veszi számba. Az Egyesület vállalja, hogy az Éves Munkatervében 
kiemelt szerepet biztosít az utánpótlás-nevelésnek, a fiatal sportolókkal való foglalkozásnak. Az Egyesület 
végrehajtja az Éves Munkatervében megjelölt, időszerű feladatokat.  

3. Az Egyesület megszervezi a versenyzői részére a korcsoportos versenyrendszerekben való részvételét. Az 
Egyesület megteremti, illetőleg folyamatosan biztosítja a nevezéshez, illetve a versenyrendszerekben való 
részvételhez szükséges feltételeket. Az Egyesület biztosítja a felnőtt férfi csapatnak a megyei I. osztályban, 
az utánpótláskorú versenyzőknek I., II. és III. osztályban és a Bozsik Programban való szereplését. Az 
Egyesület biztosítja a női felnőtt csapatnak a megyei osztályban, valamint az utánpótláskorú versenyzőknek 
a megyei és regionális csoportokban és a Bozsik Programban való szereplését. Az Egyesület ellátja a Női 
Kiemelt Képzési Központi feladatokat is. 

4. Az Egyesület beszerzi a sportoláshoz szükséges eszközöket, sportfelszereléseket, a meglévőket pedig 
fejleszti, korszerűsíti abból a célból, hogy a felnőtt korcsoportok versenyzését az utánpótlás-nevelést, illetve 
szabadidős sporttevékenység céljait azok hatékonyabban szolgálják. 

5. Az Egyesület lehetőségeihez képest megkísérli felkutatni a Hatvani Kistérség területén, illetőleg azon kívül 
a tehetséges fiatalokat, akik adottságaik, mentalitásuk, más képességeik folytán alkalmasak akár 
versenyszerű sportolásra is. Az Egyesület ezen túlmenően is vállalja, hogy növeli az utánpótláskorú igazolt 
játékosai számát. Ennek érdekében az Egyesület megteszi a lépéseket aziránt, hogy a Hatvani Kistérség 



területén működő oktatási intézményekkel, azok testnevelő tanáraival megfelelő szakmai kapcsolatot 
alakítson ki, együttműködési szerződéseket kössön velük, valamint általában is népszerűsítse a sportolást 
és a labdajátékokat a fiatalok körében. Az Egyesület az általa leigazolt, illetve látókörébe került fiatal 
sportolók, tehetséges utánpótláskorú fiatalok szellemi, fizikai és sportszakmai fejlesztését, nevelését, 
menedzselésüket, tehetségük kibontakoztatását kiemelten fontos feladataként kezeli. Az Egyesület az 
alapfokú iskolák tanulói körében szervezett az Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága által kezdeményezett, sportága szerinti tehetségkutató versenyrendszerben szervezőként 
közreműködik. Figyelemmel kíséri a hatvani középiskolai versenyrendszereket sportága szerint. 
Lehetőségei szerint  igyekszik megszervezni és lebonyolítani a sportágához kötődő városi versenyeket, 
kupákat. 

6. Az Egyesület elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy –  az Egyesület jelen 
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek  teljesítéséről, így különösen az Éves 
Munkatervének a végrehajtásáról beszámol az  Önkormányzat Képviselő-testületének november 
hónapban megtartott rendes ülésén,  illetve azon képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen, melyre az 
Önkormányzat őt meghívja. 

7. Az Egyesület éves írásos beszámolójához mellékeli a működését bizonyító dokumentumokat (tárgyévre 
vonatkozó tabellákat, versenynaptárt, fotókat, jegyzőkönyveket, esetleg, meghívókat, plakátokat, 
újságcikkeket). 

8. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-5. pontban foglalt feladatok megvalósításához az Egyesületnek 
támogatást nyújt. A támogatás éves összege: 37.300.000.- Ft, azaz Harminchétmillió-háromszázezer forint. 
Az előző mondatban megjelölt összeget az Önkormányzat négy egyenlő részletben, a tárgyév negyedévére 
elosztva minden negyedév első hónapjának 10. napjáig utalja át részletekben, kivétel ez alól az első 
negyedév, melyet az együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg utal át az Egyesület 
bankszámlájára. Az Önkormányzat éves költségvetésében a támogatás számára fedezetet biztosít. 

9. Az Egyesület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a 
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére. 

10. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 

A 8. pont szerinti támogatási összegről az Egyesület a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 
Irodája felé legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

• az egyesület nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait, 
• az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
• a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási 

pénztárbizonylat másolata stb.). 

11. Az Egyesület köteles a támogatás összegét az 1-5. pontokban megnevezett célokra fordítani. A támogatás 
összegét az egyesület a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja fel.  

12. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Egyesület a támogatás összegét nem az 1-5. 
pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 10. pontban szereplő határidőkig nem számol el, úgy az 
Egyesület a támogatási összeg visszautalásáról gondoskodik. 

13. Jelen megállapodás, mindkét fél részéről történt aláírása napján lép hatályba. 

14. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2018. április 6-tól 2018. december 31-ig, határozott időre 
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli 
felmondással bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt 
kötelezettségét nem teljesíti. 

15. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására. 

16. A Felek között vitás kérdés nincs, jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén 
törekszenek megoldani. 

17. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog irányadó 
szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, illetve a sportról szóló 2004. 
évi I. törvényt kell alkalmazni. 

18. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás szövegét, 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták. 

19. Jelen szerződés nélkülözhetetlen mellékletét képezi az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről szóló 
végzés és az egyesület képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája. 

 
Hatvan, 2018._____________hó____________nap  



   

Az Önkormányzat képviseletében 
Horváth Richárd 

polgármester 

 Az Egyesület képviseletében 
Ofella Zoltán 

elnök 
 

Határozat száma :  196/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), mely 
alapján a 2018. évre vonatkozóan 600.000.- Ft, azaz Hatszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A 
megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 196/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  197/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 
az Atlétika Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 600.000.- Ft, azaz 
Hatszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. 
napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 197/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  198/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.), mely 
alapján a 2018. évre vonatkozóan 2.500.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület 
részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 198/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  199/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), mely 
alapján a 2018. évre vonatkozóan 900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. 
A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
(A 199/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  200/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel, 
mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 450.000.-Ft, azaz Négyszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület 
részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 200/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  201/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a 
Kosárlabda Szakosztály támogatása céljából, mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 250.000.- Ft, azaz 
Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. 
napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 201/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  202/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 
mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 12.000.000.- Ft, azaz Tizenkétmillió forint támogatást nyújt az egyesület 
részére. A megállapodás határozott időre, 2018. április 6. napjától kezdődő és 2018. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 202/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  203/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel  (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) 
a Hatvan és Körzete Alapfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 
500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 
2018. április 15. napjától 2018. december 31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Együttm űködési megállapodás  
 
Amely létrejött egyrészről  

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

másrészről a 

Heves Megyei Diák- és Szabadid ősport Egyesület (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.); Egri Törvényszék 
végzésének száma: Pk.60.006/2013/2; adószáma: 185040971-1-10; bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11739009-20187022-00000000; képviseli: Bíró Csaba elnök; továbbiakban: DSSZE) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy a Heves Megyei Diák- és Szabadid ősport Egyesület  
(továbbiakban DSSZE) Hatvan és Körzete Alsófokú  Diáksport Bizottsága  (továbbiakban DSB) működésének 
stabil anyagi alapjai megteremtődjenek. A DSB feladat és felelősségi körébe tartozó diáksport versenyek száma és 
színvonala emelkedjen. 

1. A DSSZE a DSB feladatellátásán keresztül vállalja, hogy megszervezi és lebonyolítja a Hatvan Városi 
Tehetségkutató versenyeket atlétika, labdarúgás és kézilabda sportágakban, őszi-tavaszi fordulókban, 
megszervezi és lebonyolítja a Hatvan Városi és Körzeti Diákolimpiai és egyéb versenyeket. Részt vesz a 
Városi Gyermeknap sport programjainak megszervezésében, lebonyolításában. Ösztönzi az iskolákat a - 
diákokat érintő - hatvani tömegsport versenyeken történő nagy létszámú versenyzésre.  

2. A DSSZE elnöke – akadályoztatása esetén a helyettesítésére jogosult személy – a DSSZE jelen 
együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről, beszámol Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január hónapban megtartott rendes ülésén. 

3. A DSSZE írásos beszámolójához mellékeli a feladatok megvalósulását bizonyító dokumentumokat 
(versenykiírásokat, jegyzőkönyveket, versenynaptárakat, fotókat, esetleg, újságcikkeket). 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban leírt feladatok megvalósulása érdekében az együttműködési 
megállapodás aláírását követő 10 napon belül átutal a DSSZE számlájára  500.000,- Ft-ot, azaz ötszázezer 
Ft-ot.   

5. A DSSZE – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a támogatás 
felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére. 

6. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 

A 4. pont szerinti támogatási összegről a DSSZE a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 
Irodája felé legkésőbb a tárgyévet követő január hó 31. napjáig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

- a DSSZE nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait, 
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási 
pénztárbizonylat másolata stb.). 

7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a DSSZE a támogatás összegét nem az 1. 
pontban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 6. pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy a Heves 
Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület a támogatási összeget köteles visszautalni. 

8. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2018. április 15-től 2018. december 31-ig, határozott időre 
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli 
felmondással bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt 
kötelezettségét nem teljesíti. 

9. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására. 

10. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén 
törekszenek megoldani. 

11. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog irányadó 
szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni. 

12. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás szövegét, 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták. 

13. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Fővárosi Bíróság - a DSSZE önálló jogi 
személyiségét bizonyító – végzésének másolata és a DSSZE képviselőjének aláírási címpéldánya vagy 
aláírási mintája. 



 
Hatvan, 2018. …......................... 
 

   
Az Önkormányzat képviseletében  A DSSZE képviseletében    

 Horváth Richárd polgármester Bíró Csaba elnök 
 

Határozat száma :  204/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a 
Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatása céljából, mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 
300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint támogatást nyújt az egyesület részére. A megállapodás határozott időre, 
2018. április 15. napjától 2018. december 31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 204/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  205/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.), mely 
alapján a 2018. évre vonatkozóan 168.150.- Ft, azaz Egyszázhatvannyolcezer-egyszázötven forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-től 2018. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Együttm űködési megállapodás  

 
Amely létrejött egyrészről  

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

másrészről a 

Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 13.; OM azonosító: 201495; adószám: 
15792778-2-10; bankszámlaszám: 10403538-50526551-77511006; képviseli: Kutalik Márta intézményvezet ő; 
továbbiakban: Intézmény) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy az iskolai diáksportélet új lendületet vegyen. Az iskolai 
diáksport sportszerellátottsága javuljon. A tehetségkutatás és kiválasztás szervezett keretek között valósuljon meg. 
A tehetségkutatásban és kiválasztásban résztvevő testnevelő tanárokat még érdekeltebbé tegye. 

1. Az Intézmény vállalja, hogy intézményen belüli tehetségkutató, kiválasztó versenyeket - osztályon belül és 
osztályok közötti (korcsoportos) szinten - megszervezi atlétika, labdarúgás és kézilabda sportágakban.  

2. Az Intézmény vállalja, hogy intézménye válogatott csapatait versenyezteti az intézmények között 
megszervezett városi szintű tehetségkutató, kiválasztó versenyeken. Ösztönzi tanulóit, hogy a diákokat 
érintő városi tömegsport versenyeken minél nagyobb számban versenyzőként részt vegyenek. 

3. Az Intézmény vállalja, hogy javítja az intézményi diáksport sportszer-ellátottságát. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1-3. pontban leírt feladatok megvalósulása érdekében a 2017. október 
1-jei statisztikában feltüntetett létszám alapján, 570,- Ft/fő fejkvóta szerint összesen 168.150- Ft, azaz 
Egyszázhatvannyolcezer-egyszázötven Ft összeget biztosít.  

 



5. Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a 4. pontban megjelölt összeg 60%-át a tehetségkutató és 
kiválasztó versenyek versenydíjazására és a versenyeket lebonyolító testnevelő tanárok költségtérítésére, 
40%-át az intézmény diáksportjának sportszerellátása javítására fordítja.  

6. Az Intézmény – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezésére tekintettel – a 
támogatás felhasználásáról köteles az elszámolást benyújtani az Önkormányzat részére. 

7. A támogatási összeg elszámolása az alábbiak szerint történik: 

A 4. pont szerinti támogatási összegről az Intézmény a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási 
Irodája felé legkésőbb 2019. január 31-ig köteles elszámolni. 

Az elszámoláshoz be kell nyújtani: 

- az Intézmény nevére szólóan felmerült és az elszámolás körébe tartozó számlák másolatait, 
- az összesített kimutatást a támogatás felhasználásáról, 
- a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (átutalási megbízás másolata, kiadási 
pénztárbizonylat másolata stb.). 

8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha az Intézmény a támogatás összegét nem az 1-3. 
pontokban felsorolt célokra fordítja, vagy ha a 7. pontban szereplő határidőig nem számol el, úgy az 
Intézmény a támogatási összeg visszautalásáról 2019. február 10-ig gondoskodik. 

9. A Felek jelen együttműködési megállapodást 2018. április 15-től 2018. december 31-ig, határozott időre 
kötik, azt írásban közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást azonnali hatályú rendkívüli 
felmondással bármelyik Fél felmondhatja, amennyiben a másik Fél jelen megállapodásban vállalt 
kötelezettségét nem teljesíti. 

10. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására. 

11. A Felek között vitás kérdés nincs, a jövőben keletkező vitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások révén 
törekszenek megoldani. 

12. Jelen együttműködési megállapodásra, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog irányadó 
szabályait, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt kell alkalmazni. 

13. A Felek jelen együttműködési megállapodást pontról pontra haladva értelmezték, a megállapodás szövegét, 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták. 

14. A szerződés mellékletét képezi az Intézmény vezetőjének kinevezéséről szóló önkormányzati határozat 
másolata és az Intézmény képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírási mintája. 

 
Hatvan, 2018.  
 
 

   
Az Önkormányzat képviseletében  Az Intézmény képviseletében 

Horváth Richárd polgármester  Kutalik Márta intézményvezető 
 

Határozat száma :  206/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolával (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 222.300.- Ft, azaz 
Kettőszázhuszonkétezer-háromszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2018. április 15-től 2018. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 206/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  207/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), mely 
alapján a 2018. évre vonatkozóan 253.650.- Ft, azaz Kettőszázötvenháromezer-hatszázötven forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-től 2018. december 
31-ig kerül megkötésre. 



A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 207/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  208/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), 
mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 252.510.- Ft, azaz Kettőszázötvenkétezer-ötszáztíz forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-től 2018. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 208/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  209/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziummal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 17.), mely alapján a 2018. évre vonatkozóan 290.700.- Ft, azaz Kettőszázkilencvenezer-hétszáz forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2018. április 15-től 2018. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a „DSK támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 209/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  210/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó 
tartamra együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szőlőhegyért 
Civil Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 3.), melynek keretében 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint 
támogatást nyújt az egyesület számára. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről  

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

másrészről az 

Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.); Heves Megyei Bíróság végzésének 
száma: Pk.60.073/2008/4. adószáma: 18591930-1-10; bankszámlaszáma: Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 
62100119-11029771; képviseli: Juhász Ferenc elnök; továbbiakban: Egyesület) 

(továbbiakban együtt: Felek) között abból a célból, hogy egymás munkáját kölcsönösen segítsék. 



 
1) Az Egyesület vállalja, hogy Hatvan város belterületétől északra elterülő zártkertes övezet (természetes határai: a 

Hegyalja út, Peresi utca, 32. sz. főút, az M3-as autópálya és a Balassi Bálint út) mintegy hatszáz darab kiskertje 
vagyontárgyainak, növényzetének és termesztett haszonnövényeinek megóvása érdekében lakossági járőrözést tart 
napi rendszerességgel. 

 
2) Az Egyesület az együttműködési megállapodás időbeli hatálya alatt félévi rendszerességgel tájékoztatja az 1) pontban 

leírt tevékenység megvalósulásáról a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáját. A tájékoztatás írásban 
történik, amely tartalmazza a tevékenységet bizonyító dokumentumok másolatát (őrzési jelentések, jegyzőkönyv, 
fotók stb.) A szerződés időbeli hatályának lejártával az 1) pontban leírt tevékenységek megvalósításáról beszámol 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január hónapban megtartott ülésén. 

 
3) Az Egyesület az Önkormányzat által nyújtott, 6) pontban meghatározott összeg felhasználásáról a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája felé a tárgyévet követő január hó 31. napjáig elszámol. A 
beszámolóhoz csatolja az egyesület tevékenységének ellátásához kapcsolódó kiadások számlamásolatait, összesített 
kimutatást a támogatás felhasználásáról és a tevékenységet igazoló dokumentumokat (őrzési jelentés, tabellák, 
fotók, esetlegesen meghívók, plakátok, jegyzőkönyv). 

 
4)  Amennyiben az 1) pontban leírt tevékenységéhez kapcsolódóan a kapott támogatást a 3) pontban meghatározott 

beszámoló elkészítéséig felhasználni nem tudta, köteles azt az Önkormányzat számára visszautalni a 3) pontban 
meghatározott beszámoló beadási határidejét követő 5 munkanapon belül, amelynek elmulasztása esetén 
felhatalmazza az Önkormányzatot bankszámlája terhére a fel nem használt támogatási összeg azonnali beszedési 
megbízás útján való beszedésre. 

 
5)   Az Önkormányzat az 1) pontban leírt tevékenység ellátásához az egyesület részére 2018. évi költségvetéséből 

500.000.-Ft – azaz Ötszázezer forint – pénzbeli támogatást nyújt. 
 
6)  A felek jelen megállapodást határozott időre kötik, amely időtartama 2018. május 1. napjától 2018. december 31. 

napjáig terjed. 
 
7)  A megállapodás közös megegyezéssel – a megállapodás céljának sérelme nélkül – írásban módosítható. A 

szerződés közös megegyezéssel megszüntethető, továbbá 3 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett indoklás 
nélkül felmondható.  

 
8)  Azonnali hatályú felmondásra súlyos kötelezettségszegés esetén bármely fél jogosult. Súlyos 

kötelezettségszegésnek az minősül, 
• ha az Egyesület az 1.) pontban vállalt feladatát nem látja el (ez a féléves tájékoztató alkalmával kerülhet 

megállapításra, amennyiben a járőrözések száma a vállalt rendszerességhez képest 85 százalék alá 
csökken),  

• az Egyesület a támogatás összegét nem a megállapodás 1.) pontjában megjelölt célra fordítja, 
• az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget beszámolási kötelezettségének, 
• az Egyesület felszólítás ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy a Gazdálkodási 

Iroda munkatársai a csatolt dokumentumokat nem fogadják el, 
•  továbbá ha az Önkormányzat az 5) pontban leírt összeget 2018. május 31-ig nem utalja át. 

 
9)  Jelen megállapodásban nem érintett és jogszabályban nem szabályozott, esetlegesen felmerülő problémákat, 

továbbá a jogvitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni, melynek sikertelensége esetén kikötik 
a Hatvani Járásbíróság, illetve pertárgyértéktől függően az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
10) Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Egyesület nyilvántartásba vételét elrendelő végzés 

másolata és az elnök aláírási címpéldánya, vagy aláírás-mintája. 
 
Hatvan, 2018. __________ hó__________nap 
 
 
________________________________   ________________________________ 
 Az Önkormányzat képviseletében Az Egyesület képviseletében 
 Horváth Richárd Juhász Ferenc 
 polgármesterelnök 

 
 
 
 



Határozat száma :  211/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 9-től a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 0259/28 hrsz.-ú, kivett utat és ennek természetes folytatásában lévő hatvani 0261/2. 
hrsz.-ú kivett közutat a „Napraforgós kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 9. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  212/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 9-től a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő zártkerti, hatvani 10425. hrsz-ú, kivett közutat a „Szilvás kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 9. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  213/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató kerethez a Sport 
keret 1.740.000 Ft-os keretösszegéből 290.000 Ft-ot, az Ifjúsági keret 750.000 Ft-os keretösszegéből 200.000 Ft-
ot átcsoportosít, mellyel az Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató keret 3.990.000 Ft-ra módosul.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  214/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, 
szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 

BEÉRKEZETT CIVIL ALAP PÁLYÁZATAZOK 2018. I. FÉLÉV 

ÖNSZERVEZŐDŐ KERET 

Éves Keretösszeg: (7.000.000-) 2018. I. félév 3.500. 000.-Ft 

  Pályázó szervezet  neve  Pályázat címe Kért támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. 
Gáspár András Bajtársi 

Egyesület 
45 éve közösségben, 

közösségért 200 000 Ft 100 000 Ft 



2. 
TILMA A 

Gyermekm űvészetért 
Közhasznú Alapítvány 

"A legnagyobb szeretet" XIV. 
Nemzetközi gyermekrajz 
vándorkiállítás, Hatvan, 

Budapest, Mátraverebély-
Szentkút 

200 000 Ft 100 000 Ft 

3. Ady Endre Könyvtár A Vitézi rend tevékenységének 
támogatása 102 000 Ft 100 000 Ft 

4. Ady Endre Könyvtár 
A Kopa Lajosné 

Díszítőművészeti Szakkör 
tevékenységének támogatása 

180 000 Ft 100 000 Ft 

5. 
Ratkó József 

Közművelődési 
Egyesület 

Irodalmi ismeretterjesztés az 
Ady Endre Könyvtárban 200 000 Ft 100 000 Ft 

6. 
Hatvan a Tanügyeknek 
Közhasznú Alapítvány 

Alapm űveleti Matematika 
verseny megyei fordulójának és 

eredményhirdetésének 
lebonyolítása 2018. 

169 000 Ft 50 000 Ft 

7. 

Magyar Vasúti 
Járművek 

Megmentéséért 
Egyesület 

Hatvan vasútállomáson álló 
411.264 pályaszámú Truman 
gőzmozdony küls ő felújítása, 

állagmegóvása, hiányzó 
alkatrészek pótlása, 

szobormozdonnyá alakítása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

8. 
Alapítvány a hatvani I. 
István Általános Iskola 

támogatására 

"Államalapító királyunk, Szent 
István dics őségére" 200 000 Ft 50 000 Ft 

9. 
Hatvani Szimfónikus 
Zenekar-VOKE Liszt 

Ferenc Művelődési Ház  

Opera, operett koncertek 
előkészítése, szervezése 200 000 Ft 100 000 Ft 

10. 
Hatvani Civil M űhely-

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház-Dali 

Tavaszi Közösségi Programok 200 000 Ft 50 000 Ft 

11. 

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház-VOKE 

Hatvani Vasutas 
Szakszervezet 

Nyugdíjas Klubja 

Tavaszi Rendezvénysorozat 
2018, kiemelten a Regionális 

Nyugdíjas Találkozó 
200 000 Ft 150 000 Ft 



12. 
Fotógrafikus M űhely, 

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház-Dali 

Hatvani események 
fotógrafikákon 200 000 Ft 50 000 Ft 

13. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház-Dali, 
Drámajáték M űhely-Dali  

Drámajátékok, 
gyermekfoglalkozások a 

Daliban 
200 000 Ft 50 000 Ft 

14. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház-Dali, 
Irodalmi M űhely Dali 

Hatvani történetek irodalmi 
leírásban 200 000 Ft 50 000 Ft 

15. 

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház-Liszt 

Ferenc Vasutas 
Nyugdíjas Klub 

Tavaszi  Rendezvénysorozat 
2018, Liszt Ferenc Nyugdíjas 

Klub 
200 000 Ft 180 000 Ft 

16. 
Hatvani Vasútbarát 

Klub-VOKE Liszt 
Ferenc Művelődési Ház  

Hatvan és a vasút 
programsorozat 200 000 Ft 50 000 Ft 

17. 

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház-Dali, 
Kézügyes kreatív kör-

Dali 

Játszóházak a Kézügyes kreatív 
kör vezetésével 200 000 Ft 50 000 Ft 

18. 
Lesznai Anna 

Alapítvány Ki mit tud az Országházról 200 000 Ft 50 000 Ft 

19. 
Grassalkovich 

Énekegyüttes Kulturális 
Egyesület 

Vidéki fellépések 
támogatása(útiköltség)Zenei 
Világnapi Koncertre, zenei 

felkészít ő tábor megszervezése, 
vendéglátás. M űködési 

kiadások. 

200 000 Ft 100 000 Ft 

20. 
Maassluis-Hatvan 

Testvérvárosi 
Egyesület 

Maassluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 2018. I. félévi 
program ART-CAMP IV. 

Testvérvárosok M űvésztelepe 

200 000 Ft 100 000 Ft 



21. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani Bajza 
József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma 
"Természetismereti és 

környezetvédelmi" 
csoportja  

Geoszféra 200 000 Ft 50 000 Ft 

22. 

Hatvani Bajza József 
Gimnázium és 

Szakgimnázium és 
Szakgimnázium 

"Poliglottok" csoportja 

Talent 200 000 Ft 50 000 Ft 

23. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani Bajza 
József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma 
"Bajzás Géniusz" 

csoportja 

Kísérletbazár 200 000 Ft 50 000 Ft 

24. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani Bajza 
József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma 
"Matekosokk" csoportja  

Matematikai akadályverseny 200 000 Ft 50 000 Ft 

25. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani Bajza 
József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma 
"Diákok a diákokért" 

csoportja 

Iskolatörténeti kiállítás 200 000 Ft 50 000 Ft 

26. 
"Karrier" Nemzetközi 
Oktatási és M űvészeti 

Alapítvány 

Tótpál Szilvia vezette 
énekkurzus és ingyenes záró 

koncert 
200 000 Ft 100 000 Ft 

27. Bajza Alapítvány Megemlékezés iskolánk 
fennállásának 90. évfordulójáról  200 000 Ft 60 000 Ft 

28. 
Hatvani Vörösmarty téri 
Óvodásokért Alapítvány  

"…ha terved egy életre szól, 
ember nevelj!" 200 000 Ft 50 000 Ft 

29. Polifónia Egyesület Vendégkórus fogadás és 
Polifónia utazás 200 000 Ft 100 000 Ft 

30. 
Hatvani Óvodás 
Gyermekmosoly 

Közhasznú Alapítvány 

Ovi-Sport Pályához tartozó 
árnyékoló háló a Hatvani 
Százszorszép Óvodában 

135 000 Ft 50 000 Ft 



31. 
Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gy űjtemény 

Programok a Múzeumban 
Hatvany Lajos Múzeumbarátok 

Körének támogatásával 
100 000 Ft 50 000 Ft 

32. 

Újhatvani Római 
Katolikus Általános 

Iskola-SZIRKÉK 
énekegyüttes 

Értem is meghalt a kereszten 200 000 Ft 100 000 Ft 

33. 
Új-Hatvani Szent István 

Alapítvány Léleker ősítés 100 000 Ft 80 000 Ft 

34. 
Észak-magyarországi 
Művészet, Kultúra és 

Összefogás Egyesület 

Hozzájárulás az Észak-
magyarországi M űvészet, 

Kultúra és Összefogás 
Egyesület m űködési 

költségeihez a 2018. évbe 

200 000 Ft 50 000 Ft 

35. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház az 
Arlequin zenekar 

nevében 

Az Arlequin zenekar technikai 
eszközparkjának b ővítése, 

újítása 
200 000 Ft 50 000 Ft 

36. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház az 

Anonymus 60 zenekar 
nevében 

Az Anonymus 60 zenekar saját, 
korszer ű zenekari kellékek 

beszerzése 
200 000 Ft 50 000 Ft 

37. 
Grassalkovich 

Művelődési Ház a ZEN 
Jóga Klub nevében 

A ZEN Jóga Klub 
felszerelésének b ővítése 186 000 Ft 50 000 Ft 

38. 
Grassalkovich 

Művelődési Ház a Break 
Out zenekar nevében 

A Break Out zenekar saját, 
korszer ű zenekari kellékeinek 

beszerzése 
90 800 Ft 50 000 Ft 

39. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 
C.ZRT. Zenekar 

nevében 

A C.ZRT. Zenekar 
eszközfejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

40. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Falcon zenekar 
nevében 

A Falcon zenekar technikai 
eszközparkjának b ővítése 100 000 Ft 50 000 Ft 

41. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Hatvani Akrotbatikus 
Roch and Roll csoport 

nevében 

A Hatvani Akrobatikus Rock 
and Roll csoportnak 

versenyruha varratása, és 
versenyre utazásának 

támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 



42. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Hatvani 
Zenésztalálkozó Klub 

nevében 

A Hatvani Zenésztalálkozó Klub 
hangtechnikai felszerelés 

vásárlása 
200 000 Ft 60 000 Ft 

43. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Hatvani Fiúk zenekar 
nevében 

A Hatvani Fiúk zenekar új aktív 
hangrendszerének támogatása 200 000 Ft 50 000 Ft 

44. 
Grassalkovich 

Művelődési Ház a 
HCHC zenekar nevében  

A HCHC zenekar 2018. tavaszi 
turnéjának támogatása 90 800 Ft 50 000 Ft 

45. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Hunters Baseball Klub 
Hatvan nevében 

A Hunters Baseball Klub Hatvan 
felszerelés vásárlás 200 000 Ft 50 000 Ft 

46. 
Grassalkovich 

Művelődési Ház a 
Mesevilág kör nevében 

A Mesevilág kör 
foglalkozásainak szakmai 

anyagainak beszerzése 
154 000 Ft 100 000 Ft 

47. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 
Játszóházvezet ők 
Alkotóközössége 

nevében 

A Játszóházvezet ők 
Alkotóközössége 

foglalkozásainak szakmai 
anyagaira 

115 000 Ft 50 000 Ft 

48. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Naplemente 
Nyugdíjasklub nevében  

A Naplemente Nyugdíjasklub I. 
féléves rendezvényeinek 

támogatása 
200 000 Ft 180 000 Ft 

49. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Németi Gábor 
Honismereti kör 

nevében 

A Németi Gábor Honismereti 
kör kirándulásaihoz autóbusz 

költségek támogatása 
85 000 Ft 50 000 Ft 

50. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház az 

Országjáró Nóta Klub 
nevében 

Az Országjáró Nóta Klub 
rendezvényeinek támogatása 140 000 Ft 80 000 Ft 

51. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 
Rockin RockCats 
zenekar nevében 

A Rockin RockCats zenekar 
weblapkészítésének, promocíós 

anyagainak elkészítéséhez 
támogatás 

200 000 Ft 50 000 Ft 

52. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 
Shadows Club 60 
zenekar nevében 

A Shadows Club 60 zenekar 
részére gitár vásárlása 759 000 Ft 50 000 Ft 



53. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 
Saffron zenekar 

nevében 

A Saffron zenekar alapvet ő 
zenekari technikai fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

54. 
Grassalkovich 

Művelődési Ház a Treff 
zenekar nevében 

A Treff zenekar alapvet ő 
zenekari technikai fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

55. 

Grassalkovich 
Művelődési Ház a 

Szívhangok Projekt 
Jótékonysági zenekar 

nevében 

A Szívhangok Projekt 
Jótékonysági zenekar 

eszközfejlesztése 
200 000 Ft 50 000 Ft 

56. 
Hatvani Állami 
Zeneiskoláért 

Alapítvány 

"Évszámok tükrében"-
Koncertsorozat és országos 
Keönch Boldizsár verseny 

200 000 Ft 100 000 Ft 

  10 706 600 Ft 3 990 000 Ft 

 
Határozat száma :  215/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, 
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 

BEÉRKEZETT CIVIL ALAP PÁLYÁZATAZOK 2018.   I. FÉLÉV 

 SPORT KERET 

Éves Keretösszeg: (2.900.000-) 2018. I. félév 1.740. 000.-Ft 

  Pályázó szervezet  neve  Pályázat címe Kért támogatás 
összege 

Javasolt támogatás 
összege 

1. Hatvani Sakk Kör 2018 évi támogatása a 
hatvan sakk kör részére  316 950 Ft 130 000 Ft 

2. 
ITF Harcművészetekért 

Alapítvány 

Tavaszi-nyári hazai és 
külföldi versenyek 

nevezési 
díjainak+szállás-utazási 
költségekre.(Esetleges 
edzést segít ő eszközök 

pótlása) 

200 000 Ft 130 000 Ft 



3. 
Koko Fight Club S.E. 

Hatvan 
Sportfeladatok 
megvalósítása 200 000 Ft 130 000 Ft 

4. 

Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetít ő és 
Képességfejleszt ő 

Általános Iskola 
sportköre 

Játékos sportverseny 
szervezése 191 450 Ft 100 000 Ft 

5. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani Bajza 
József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma  
"Egészséges életmód a 

Bajzában" csoportja 

Ép testben, ép lélek 200 000 Ft 50 000 Ft 

6. 
Cit-Car Táncsport 

Egyesület 
X. Hatvan Kupa 

Táncverseny 200 000 Ft 100 000 Ft 

7. Pulzus Sport Egyesület 

A Pulzus SE versenyz ő 
csapatainak 

támogatása a tavaszi 
versenyeken 

200 000 Ft 100 000 Ft 

8. 
Hatvani Tenisz Club 

Sportegyesület 

Támogatás a Hatvani 
Tenisz Club 

Sportegyesület 
versenyeken való 

részvételéhez 

200 000 Ft 0 

9. 
Újszerű Technikai 

Sportok Egyesülete 

XXVI.Nemzetközi, 
XIX.Roncsderby Európa 

Bajnokság 
200 000 Ft 100 000 Ft 

10. 
Hatvani Vasutas 

Lövészklub 

Versenyek 
szervezésének, 

valamint m űködéssel 
összefügg ő feladatok 

támogatása 

200 000 Ft 50 000 Ft 

11. 
Alapítvány az Újhatvani 

Rákóczi úti Általános 
Iskoláért 

Vizitábor Poroszló 200 000 Ft 100 000 Ft 



12. Csányi Sportegyesület 

Halmazállapot-változás, 
Gigászok szárazon és 
vízen, úszásoktatás, 
rekreációs edzések a 

Hatvani Gigászok 
jégkoroncsapat 
felkészülésének 

részeként a Gigász 
Képző Utánpótlás 

Nevelő Műhely 
szervezésében, 

autóbusz költség 
hozzájárulás 

200 000 Ft 100 000 Ft 

13. 
Sportstuff Kerékpáros 

Sportetgyesület 

Kerékpár versenyeken 
való részvétel 
támogatása 

200 000 Ft 130 000 Ft 

14. 
Hatvani Szent István 

Általános Iskola" Gyere 
hokizni" csoportja 

" A biztonságos 
jégkorongozásért" 200 000 Ft 100 000 Ft 

15. TKD SPIRIT Egyesület 

TKD SPIRIT Hatvanért, 
TKD SPIRIT Egyesület 

Sporttehetségeinek 
támogatása 

200 000 Ft 130 000 Ft 

  3 108 400 Ft 1 450 000 Ft 

 
Határozat száma :  216/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét 
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
 

H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

BEÉRKEZETT CIVIL ALAP PÁLYÁZATAZOK 2018.  I.FÉLÉV 

 IFJÚSÁGI KERET  

Éves Keretösszeg: (1.500.000-) 2018. I. félév 750.00 0.-Ft 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe Kért támogatás 
összege 

Javasolt támogatás 
összege 



1. 

Csilingel ő Közhasznú 
Alapítvány 

Tevékenységi kör 
bővítése az ifjúság 

érdekében 
200 000 Ft 100 000 Ft 

2. 

Hatvan Jókai úti Óvodáért 
Alapítvány 

A Varázskapu Óvoda 
felszereltségének 

fejlesztése bútorokkal és 
mese fotelekkel 

200 000 Ft 100 000 Ft 

3. 

Hatvani Szent István 
Általános Iskola 

Diákönkormányzata 

Tavaszi Versengés a 
Hatvani Szent István 
Általános Iskolában 

200 000 Ft 100 000 Ft 

4. 

Hatvani Tankerületi Központ  
Hatvani Bajza József 

Gimnáziuma és 
Szakgimnázium  "Ifjú 
publicisták" csoportja 

Graffiti 200 000 Ft 50 000 Ft 

5. 

Brunszvik Kisded Alapítvány  
Szabadtéri színpadunk 

árnyékolásának 
megoldása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

6. 

Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola 

Diákönkormányzat 
Iskolai zarándoklat 200 000 Ft 100 000 Ft 

  

1 200 000 Ft 550 000 Ft 

 
Határozat száma :  217/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

BEÉRKEZETT CIVIL ALAP PÁLYÁZATAZOK 2018.  I. FÉLÉV     

 EGYHÁZI KERET 

Éves Keretösszeg: (500.000-) 2018. I. félév 250.000. -Ft 



  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe Kért támogatás 
összege 

Javasolt támogatás 
összege 

1. 

Hatvan Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség  

"A város lakosait érint ő 
program szervezésére" 200 000 Ft 100 000 Ft 

2. 

Hatvan Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség 

Szent Adalbert Kórus 

Új Mozart mise 
betanulására és a 

szeptemberi 
bérmáláson való 

szereplésre. Zenei 
felkészít ő tábor 

szervezése. 
Működéshez szükséges 

eszközök vásárlása. 

200 000 Ft 25 000 Ft 

3. 

Újvárosi Római Katolikus 
Plébánia-ÚRKÁI 

(Újhatvani Római 
Katolikus Általános 

Iskola) hittancsoport 

"...éljetek szeretetben, 
ahogy Krisztus is 

szeretett minket…"( Ef 
5,2)  Nyári hittantábor 

Római Katolikus 
Általános Iskolásoknak 

182 880 Ft 60 000 Ft 

4. 

Újvárosi Római Katolikus 
Plébánia-Egyházközség 

"Jó éjt!" A test és a 
lélek harmóniája 200 000 Ft 0 

5. 

Újvárosi Római Katolikus 
Plébánia-Hatvani Szent 
István Általános Iskola 

hittancsoportja 

"Legyetek jók, ha 
tudtok!" 200 000 Ft 65 000 Ft 

  

982 880 Ft 250 000 Ft 

 
Határozat száma :  218//2018. (III. 29.)  sz.  képv.  test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Nemzetiségi keretre benyújtott pályázat alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összeggel támogatja a pályázatot benyújtó intézményt. A pénzügyi 
forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 



BEÉRKEZETT CIVIL ALAP PÁLYÁZATAZOK 2018. I.FÉLÉV 

   NEMZETISÉGI KERET 

Éves Keretösszeg: (200.000.-Ft) 2018. I. félév 100.0 00.-Ft 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe Kért támogatás 
összege 

Javasolt támogatás 
összege 

1. 
Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gy űjtemény 

Rajzpályázat 
gyermekeknek-Hatvan az 

én szememmel  
200 000 Ft 100 000 Ft 

  200 000 Ft 100 000 Ft 

 
Határozat száma :  219/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat és civil 
szervezeteket.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok  
(A rendelkezésre álló keret 2018. I. félévben 450.000,- Ft) 

 

Pályázó szervezet A pályázat címe Igényelt összeg 
Javasolt 

(megszavazott) 
összeg 

Hatvani Tűzkerék Alapítvány A Lelki Elsősegély 
Telefonszolgálat szakmai 
programjai 

200.000,- Ft 70.000,- Ft 

Nyitott Ház Közhasznú Alapítvány Nyári ünnep a nyitott házban 200.000,- Ft 70.000,- Ft 
Észak-Magyarországi Sclerosis 
Multiplex Egyesület  

Rehabilitáció megszervezése SM 
betegeknek 

200.000,- Ft 70.000,- Ft 

Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete  

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
rászorult tagjainak színházlátogatás 

200.000,- Ft 70.000,- Ft 

Brunszvik Kisded Alapítvány  Családi gyermeknap a Naszály-
hegyen 

200.000,- Ft 50.000,- Ft 

Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 
Közhasznú Alapítvány 

„Kirándulni volna jó” Családi 
bakancsos túra a Mátrában a Föld 
napjához kapcsolódva 

200.000,- Ft 50.000,- Ft 

Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete és Segítő Szolgálata  

„Magyar Rákellenes Liga 2018. év I. 
félévi programjai Hatvanban” 

200.000,- Ft 70.000,- Ft 

 
Határozat száma :  220/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 



Határozat száma :  221/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében tudomásul veszi, hogy a településrendezési 
eszközöknek a Hatvan külterületén a 3. sz. főút – Robert Bosch út – 21. sz. főút – M3-as autópálya – 
Kerekharaszt által határolt szerkezeti egységet képező területen Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó 
módosításának partnerségi egyeztetése során nem érkezett vélemény. A képviselő-testület a partnerségi 
egyeztetést lezárultnak tekinti, valamint a környezeti vizsgálat lefolytatását, összhangban a környezet védelméért 
felelős szervekkel, nem tartja szükségesnek.” 

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

 
Határozat száma :  222/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító 
Okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
(A 222/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  223/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  224/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szakmai programját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  225/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő megnevezésű belterületi ingatlanban 
található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – 17 m2 nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó 
közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás céljára 2018. április 1. naptól 5 év határozott időtartamra 
bérbe adja a MEDIGAST-2000 Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaságnak (cégjegyzékszám: 10-06-
022757 képviseli: Dr. Hatalyák István). 
A bérleti díj 40.000,- Ft+ÁFA/hó azaz Negyvenezer forint + ÁFA/hó. A rendelési idő a bérleti szerződésben kerül 
meghatározásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 29. (a bérleti szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  226/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az 
önkormányzat Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzatát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 29. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 226/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 



 
Határozat száma :  227/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Hatvan 
Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek szabályaival összhangban álló, 2018. április 15. napjától hatályos Közbeszerzési szabályzatát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 227/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  228/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) 
bekezdés szerinti, 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
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 
közbeszerzésr

e 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. 
Arany János út 

felújításához kapcsolódó 
munkák megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

48.073.000.-Ft 2018. április 30-ig 
2018. december 

31-ig 

4. 
Tisztítószerek, irodaszer-

papíráru és utántöltő 
anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

13.760.670.-Ft 2018. május 15-ig 
2019. augusztus 

31-ig 

5. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

2.424.961.-Ft 2018. július 31-ig 
2019. szeptember 

30-ig 

6. Villamos energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

18.006.420.-Ft 
2018. október 15-

ig 
2019. december 

31-ig 

 
 
 
 
 



Határozat száma :  229/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
esetében”, becsült értéke nettó 1.039.600.-Ft. 
A 2. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola esetében”, becsült értéke 
nettó 680.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) által rendelkezésre 
bocsátott jóteljesítési biztosítékok terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű, nettó 1.719.600.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) elnök: Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  230/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos támogatja a Tízpróba Magyarország Kft. 
„Sportból a legtöbbet 2018” című pályázati felhívására a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) által benyújtandó pályázatot. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges adatlapok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. március 30. (nyilatkozat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  231/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) területén, a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhelye: 3000 Hatvan, 
Mészáros Lázás út 49-51.) területén, a Hatvani Napsugár Óvoda (székhelye: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) 
területén, illetve a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) területén 
kialakított Ovi-Foci pályákhoz kifejlesztett árnyékoló hálók beszerzéshez az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
(székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) útján. A képviselő-testület a beszerzéshez az Alapítványon 
keresztül önrészt biztosít, melynek összege pályánként bruttó 135.000,- Ft, azaz összesen bruttó 540.000,- Ft. Az 
önerő Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 
 
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 :  232/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállítás tárgyában a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (székhely: 5000 
Szolnok, Nagysándor József út 24.), mint Szolgáltatóval fennálló szerződésnek a teljesítési időtartam 
meghosszabbítása tekintetében szükséges módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés-módosítás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 31. (a szerződés-módosítás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 232/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 



Határozat száma :  233/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot kíván kiírni a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállítás biztosítása tárgyában. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázati felhívás közzétételére és a pályázati kiíráshoz kapcsolódó szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (a pályázati felhívás megjelenésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  234/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3978/55/A/8 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 7. II/2. sz. alatt található, 49 m2 nagyságú, lakás megnevezésű 
ingatlan elidegenítésére irányuló, 127/2018. (II. 22.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja.” 
 
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 :  235/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3978/55/A/7 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 7. II/3. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű 
belterületi ingatlant legalább bruttó 5.400.000,- Ft, azaz Ötmillió-négyszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, Pázsit út 7. II/3. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség 
megteremtése céljából 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
-Hrsz.:  3978/55/A/7 
-Területe: 55 m2 
-Fekvése: belterületi 
-Címe: 3000 Hatvan, Pázsit út 7. II/3. 
- Közműellátottság: Közművek kikötve 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 5.400.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-négyszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 540.000,- Ft, azaz Ötszáznegyvenezer forint, mely az alábbi 
számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 3978/55/A/7 helyrajzi számú, kivett lakás 



megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2018. április 23. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „3978/55/A/7 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes 
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

− a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
− vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül felújítja, 
− vállalja, hogy az ingatlanban saját maga, illetve családtagja lakhatását fogja megoldani, azaz az ingatlant nem 

adja bérbe vagy használatát nem engedi át kívülálló harmadik személynek 
− vállalja, hogy a lakásügyi üzemeltető szerv munkatársának az ingatlanba bejutását biztosítja a felújítás 

megtörténte ellenőrzése céljából,  
− vállalja, hogy a felújítási munkák biztosítására eladó javára az adásvételi szerződésben 5 évi határozott időre 

elővásárlási és visszavásárlási jogot alapít. 
 
Amennyiben a lakásra azonos vételárat tartalmazó több pályázat érkezik a kiíró előnyben részesíti: 

− aki legalább 2 éve munkaviszonyban, vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, 
− akinek házastársa (élettársa is munkaviszonyban áll), 
− aki lakás-előtakarékossági kötvénnyel rendelkezik, 
− aki háztartásában kiskorú vagy tanulmányait folytató nagykorú gyermeket nevel. 

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek 
(magánszemélyek) pályázhatnak. 
 
További információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  236/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3978/55/A/16 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 9. fsz. 1. sz. alatt található 37 m2 nagyságú, lakás megnevezésű 
ingatlan elidegenítésére irányuló, 128/2018. (II. 22.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Kovács Tibor (lakcíme: 3000 Hatvan, Pázsit u. 9.) részére 
bruttó 6.500.000,- Ft, azaz Hatmillió-ötszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma :  237/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 2869/3 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Balassi B. u. 23. sz. alatt található 537 m2 nagyságú, kivett beépített terület 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló, 129/2018. (II. 22.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Nagy Norbert (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Csokonai u. 12.) részére bruttó 12.500.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-ötszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  238/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 2869/5 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Petőfi S. u. 12. sz. alatt található 500 m2 nagyságú, kivett beépített terület 
megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló, 130/2018. (II. 22.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Nagy Attila (lakcíme: 3000 Hatvan, 
Szabadság u. 17.) részére bruttó 11.660.000,- Ft, azaz Tizenegymillió-hatszázhatvanezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  239/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10006 helyrajzi számú, 
1097 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi ingatlan elidegenítésére irányuló, 
140/2018. (II. 22.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az 
ingatlant elidegeníti Kovács János (lakcíme: 3000 Hatvan, Balassi B. út. 92.) részére bruttó 384.000,- Ft, azaz 
bruttó Háromszáznyolcvannégyezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  240/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 10658 helyrajzi számú, 
720 m2 nagyságú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű belterületi ingatlan elidegenítésére irányuló, 
143/2018. (II. 22.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az 
ingatlant elidegeníti a KW Trans Log Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kisfaludy u. 77; cégjegyzékszám: 10-09-
032382; adószám: 23549355-2-10; képviseli: Kovács Gábor ügyvezető) részére bruttó 108.000,-  Ft, azaz bruttó 
Egyszáznyolcezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 25. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  241/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Iskola úti 
kapubejáratának sorompórendszerrel történő kialakításával a Fetiron Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 
25.) bízza meg bruttó 567.563,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  242/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Iskola úti 
kapubejáratának elektromos beléptetőrendszerrel és kaputelefonnal történő kialakításával Szűcs János egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor út 6.) bízza meg bruttó 410.845,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  243/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

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

2018. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű 
karbantartási feladatterv  

Tervezett feladatok intézményenként  (bruttó E Ft)  
Óvodák    

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 1 477 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 1 800 
villámvédelmi hiányosságok megszüntetése (7 db levezető szigetelése) 280 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)    

napelemes pályázat kapcsán felmerülő tetőhéjazat felújítási munkák 4 141 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat    
Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)    
A pillangó csoport udvarán a játékok felülvizsgálati jegyzőkönyve alapján ütéscsillapító 
burkolat kialakítása szükséges. 

300 

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
érintésvédelem 500 
Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   
érintésvédelem, villámvédelem 500 
I. III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   
érintésvédelem, villámvédelem 500 
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   
érintésvédelem, villámvédelem 500 
Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 000 
Hatvany Lajos Muzeális Gy űjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.)   
hangcsillapítás 250 

VI-X. sz. körzeti feln őtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendel ő (3000 
Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/A.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 000 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossu th tér 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 000 
Általános Iskolák    
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)   



főzőkonyha érintésvédelme 500 
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.)   
főzőkonyha érintésvédelme 500 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   
tálalókonyha érintésvédelme 500 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségf ejleszt ő Iskola, Fejleszt ő 
Nevelést-Oktatást Végz ő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)   
tálalókonyha érintésvédelme 500 
tartalékkeret 9752 

Összesen:  25 000 
 

Határozat száma :  244/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Varázskapu Óvoda 
(Hatvan, Jókai utca 9.) épületének tetőfelújítási és a napelemes rendszer telepítésével érintett felület tetőhéjazata 
felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 
bruttó 2.476.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletében a 2017. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok költséghely terhére 1.000.000,-Ft erejéig, 
valamint a 2018. évi intézményfelújítás költséghely terhére 1.476.500,-Ft erejéig biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  245/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Csicsergő Óvoda (Hatvan, 
Mészáros Lázár utca 49-51.) épületén az utca felőli 2 db tetőfelület tetőhéjazatának felújítási munkáival a Norma-
Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.140.200,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen áll rendelkezésre.” 

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

 
Határozat száma :  246/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Johnson Electric Hungary Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 7.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 
893/71 helyrajzi számú kivett út művelési ágú ingatlan tereprendezéséhez, a földes ingatlan felületének 
elsimításához, kátyúzásához azzal a kikötéssel, hogy a gazdasági társaság köteles a kivett út tereprendezése 
során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a kivett út tereprendezése során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 

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

Határozat száma :  247/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kártérítési megállapodást köt a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
(3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) kerítésében keletkezett 152.400,- Ft összegű kár megtérítésére a kár okozójával, 
továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 10. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 



Határozat száma :  248/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. sz. főút 58+455,70-59+772 km szelvényei között megépült 
kerékpárút, kerékpársáv és párhuzamos felállású parkolók tulajdonjog rendezése érdekében az alábbi döntéseket 
hozza: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 1204 m2 nagyságú terület állami tulajdonba 
adásához. A változási vázrajz eredményeként, a telekhatár-rendezéssel a változás utáni állapot szerint a Magyar 
Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló hatvani 4220/6 hrsz.-ú ingatlan 
területe 1204 m2-rel növekszik oly módon, hogy az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 3978/37 hrsz.-ú 
ingatlan területe 54 m2-rel, a hatvani 4220/10 hrsz.-ú ingatlan területe 311 m2-rel, a hatvani 4220/11 hrsz.-ú 
ingatlan területe 220 m2-rel, a hatvani 4220/12 hrsz.-ú ingatlan területe 167 m2-rel, a hatvani 4220/13 hrsz.-ú 
ingatlan területe 81 m2-rel, a hatvani 4220/15 hrsz.-ú ingatlan területe 113 m2-rel, a hatvani 4220/16 hrsz.-ú 
ingatlan területe 184 m2-rel, a hatvani 4220/17 hrsz.-ú ingatlan területe 74 m2-rel csökken.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 619 m2 területnagyság önkormányzati tulajdonba 
vételét, az alábbiak szerint: a hatvani 4220/6 hrsz.-ú ingatlan területe 619 m2-rel csökken oly módon, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló hatvani 3978/62 hrsz.-ú ingatlan területe 42 m2-rel, a hatvani 4047 hrsz.-ú 
ingatlan területe 10 m2-rel, a hatvani 4131 hrsz.-ú ingatlan területe 15 m2-rel, a hatvani 4156 hrsz.-ú ingatlan 
területe 19 m2-rel, a hatvani 4220/8 hrsz.-ú ingatlan területe 353 m2-rel, a hatvani 4220/14 hrsz.-ú ingatlan területe 
18 m2-rel, a hatvani 4445 hrsz.-ú ingatlan területe 51 m2-rel, a hatvani 4517 hrsz.-ú ingatlan területe 33 m2-rel, a 
hatvani 4538 hrsz.-ú ingatlan területe 78 m2-rel növekszik. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlan-
nyilvántartási átvezetéshez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére, valamint a határozat mellékletét 
képező megállapodás aláírására azzal, hogy amennyiben a megállapodás szövegezésében változás áll be, azt 
utólagos jóváhagyásra az aláírást követő soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre terjessze 
elő. 
 
A megállapodás aláírására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 248/2018. (III. 29.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  249/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvan Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5332 hrsz.-ú 1 ha 8515 m2 nagyságú, kivett 
szennyvíztisztító művelési ágú ingatlanon a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti épület 
feltüntetéséhez azzal a feltétellel, hogy az eljárási cselekményhez szükséges mindennemű költség a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. Hatvani Üzemegységét (3000 Hatvan, Csaba utca 8.) terheli.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 13. (kérelem aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  250/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyepmester által befogott ebek átvételével, és az ebek 
átvételtől számított tizenöt napig történő állatorvosi felügyeletével megbízott Galga H&H Kft.-vel (székhely: 2193 
Galgahévíz, Fő út 84.) megkötött megbízási keretszerződést közös megegyezéssel 2018. április 15-ei hatállyal 
megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási keretszerződést megszüntető okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés megszüntetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  251/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területéről a gyepmester által 
begyűjtött ebek átvételével és az átvett ebek átvételtől számított 15 napig történő tartásával kapcsolatos feladatok 
ellátásával 2018. április 1. napjától a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványt (székhely: 3000 Hatvan, 
Bercsényi út 28.) bízza meg 660.000,- Ft/hó (áfamentes) összegben. 



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2018. évi városüzemeltetési feladatai között az állategészségügyi feladatok 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 1. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  252/2018. (III. 29.)  sz.  képv. test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya 
üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


