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TARTALOMJEGYZÉK  
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK  
 
 

13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 
 

14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabál yozási Tervér ől szóló 39/2009. (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

15/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabál yozási Tervér ől szóló 39/2009. (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

16/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
 Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabá lyozási Tervér ől szóló 39/2009. (VIII. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

17/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 
 

18/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

19/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 
a közterületi térfigyel ő rendszerr ől szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
 
 

2018. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 

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

 
1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési 

szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és 
kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 

 
2. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának 

 bevételi főösszegét: 5.608.268 e Ft-ban állapítja meg 
  ebből finanszírozási műveletek bevétele: 
  - pénzforgalom nélküli bevétele     969.160 e Ft 
 
 kiadási főösszegét: 4.549.444 e Ft-ban állapítja meg 
 ebből finanszírozási műveletek kiadása: 44.337 e Ft 

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének pénzforgalmi mérlegét az 1/a. melléklet szemlélteti. 
(2) A bevétel fő összetevői: 
a) Intézményi működési bevételek 445.102 e Ft 
b) Helyi adóbevételek 2.891.631 e Ft 
c) Átengedett központi adók 72.080 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 4.932 e Ft 
e) Állami támogatás 808.153 e Ft 
f) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  233.642 e Ft 
g)Támogatásértékű bevételek: 
ga) működési célú támogatásértékű bevételek 141.628 e Ft 
gb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 14.682 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott véglegesen átvett pénzeszköz 
a) működésre átvett 11.038 e Ft 
hb) felhalmozásra átvett  16.074 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérülése 146 e Ft 
j) 2016. évi pénzmaradvány 969.160 e Ft 
(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai 4.001.892 e Ft 
Ebből: 
aa) Személyi jellegű kifizetés 1.583.879 e Ft 
ab) Munkaadókat terhelő járulékok   351.133  e Ft 
ac) Dologi kiadás 1.541.144  e Ft 
ad) Működési célú támogatásértékű kiadások  301.254 e Ft 
ae) Működésre átadott pénzeszközök  187.962  e Ft 
af) Ellátottak juttatásai 36.520  e Ft 
b) Felhalmozási, felújítási kiadások 503.215 e Ft 
ba) Felhalmozási kiadások 
– Beruházások 246.235 e Ft 
– Felújítások 165.059 e Ft 
– Felhalmozásra átadott 7.459 e Ft 
– Felhalmozásra kölcsönök 22.719 e Ft 
bb) Intézményi 
– Beruházások 45.129 e Ft 
– felújítások 15.014 e Ft 
c) Hitel törlesztés 44.337 e Ft 
Az önkormányzat 2017. évi bevételeit költségvetési szervenként a 3. melléklet, a működési, fenntartási 

kiadásait a 4. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat az 5. melléklet tartalmazza.  
(4) Az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 
(5) Az önkormányzat és intézmények maradványát a képviselő-testület 1.058.822 e Ft-ban hagyja jóvá. A 

maradvány intézményenkénti felosztását a 7. és 8. melléklet tartalmazza. 
(6) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a képviselő-testület a 9. melléklet alapján 22.537.302 e 

Ft főösszeggel hagyja jóvá. 
(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 10. melléklet tartalmazza. 
Az önkormányzatot megillető támogatás 3.809 e Ft.  
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről készült kimutatást a 11. és 12. melléklet szemlélteti. 
(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. és 14. melléklet tartalmazza. 



(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, 
évenkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza. 

(11) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 
bontásban a 16. melléklet tartalmazza. 

(12) Európai Uniós támogatással megvalósuló működési fejlesztési kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza 
 

3. § (1) Ez a rendelet 2018. április 30-án lép hatályba. 
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveket beszámolójuk elfogadásáról írásban értesíteni kell. 

 
Hatvan, 2018. április 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 13/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályo zási Tervér ől szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

· Heves Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
· Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
· Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (területi vízvédelmi hatóság és területi vízügyi hatóság), 
· Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (az Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazásával), 
· Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
· Budapest Főváros Kormányhivatala 
· Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Útügyi osztály 
· Miniszterelnökség, Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős 

államtitkár, Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Hatósági Főosztály, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali 

Osztály 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 

Erdészeti Osztály 
· Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi miniszter 
· Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, 
· Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 
· Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
· Országos Atomenergiai Hivatal, 
· Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály 
· Heves Megyei Önkormányzat, Boldog Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, 

Ecséd Község Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, Hort Község Önkormányzata, 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Lőrinci Város 
Önkormányzata, Tura Város Önkormányzata 

továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati 
rendeletében nevesített partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A 3 sz. főút – közigazgatási határ – mezőgazdasági terület – Ring Kálmán út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területre eső 0331/55, 0331/56, 0331/57, 0331/58, 0331/60, 0331/61, 0331/64 hrsz.-ú 



telkekre vonatkozó sajátos előírások (13 jel a szabályozási tervlapon). A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület építési övezetében, a környezeti állapot javítása érdekében, az előírt legkisebb zöldfelület mértékéig – a 
63. § (1) bekezdésben meghatározott – háromszintű növényállományt kell kialakítani.” 

 
2. § (1) A R. 18. § (7) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki: 
[A Robert Bosch út – 0331/12 hrsz.-ú ingatlan – M3 autópálya – 0352/1 hrsz.-ú ingatlan – 0331/49 hrsz.-ú 

ingatlan által határolt ipari gazdasági területre eső 0331/13, 0331/14, 0331/15, 0331/24, 0331/26, 0331/27, 
0331/28, 0331/29, 0331/30, 0331/31, 0331/32, 0331/33, 0331/34, 0331/35, 0331/42, 0331/47, valamint 0331/65 
hrsz.-ú telkekre (továbbiakban: a Terület) vonatkozó sajátos előírások (14 jel a szabályozási tervlapon):] 

„a) A Terület építési övezetében, a környezeti állapot javítása érdekében, az előírt legkisebb zöldfelület 
mértékéig – a 63. § (1) bekezdésben meghatározott – háromszintű növényállományt kell kialakítani.” 

(2) A R. 18. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) A Terület második ütemének használatbavételéhez az alábbi közlekedés-fejlesztéseket kell megvalósítani: 
ba) A Hatvani Ipari Park M3 autópályáról történő megközelítését szolgáló – 1141/2018. (III. 26.) Korm. 

határozatban nevesített– útfejlesztés megvalósítása.  
bb) A Robert Bosch út és Ring Kálmán út találkozásánál körforgalmi csomópont kiépítése abban az esetben, 

ha a Terület megközelítése e két út találkozása felől lesz megoldva. 
bc) A bb) alpontban szereplő összekötő út és Bibó István út csatlakozásának körforgalmú csomóponttá történő 

kiépítése. 
bd) A Robert Bosch út és Ring Kálmán út találkozásánál körforgalmi csomópont kiépítése abban az esetben, 

ha a Terület megközelítése e két út találkozása felől lesz megoldva.” 
 
3. § A R. 1/a. mellékletének jelmagyarázata, valamint 06., 10., 11., 16., és 17. számú tervlapjai helyébe az 1. 

melléklet szerinti jelmagyarázat, valamint 06., 10., 11., 16., és 17. számú tervlapok lépnek. 
 
4. § A R. 1/b. mellékletének jelmagyarázata, valamint IV. és VIII. számú tervlapjai helyébe a 2. melléklet 

szerinti jelmagyarázat, valamint IV. és VIII. számú tervlapok lépnek. 
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. 
(3) Hatályát veszti a R. 18. § (7) bekezdés c) pontja. 

 
Hatvan, 2018. április 26.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályo zási Tervér ől szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

· Heves Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész, 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 
· Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
· Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
· Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
· Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
· Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
· Budapest Főváros Kormányhivatala, 
· Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, 
· Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi miniszter, 
· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Útügyi osztály, 



· Miniszterelnökség, Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős 
államtitkár, Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár, 

· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Hatósági Főosztály, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály, 

· Heves Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali 
Osztály, 

· Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 
Erdészeti Osztály, 

· Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi miniszter 
· Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 
 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
 Országos Atomenergiai Hivatal 
 Budapest Főváros Kormányhivatala 
· Heves Megyei Önkormányzat, Boldog Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, 

Ecséd Község Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, Hort Község Önkormányzata, 
Jászfényszaru Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Lőrinci Város 
Önkormányzata, Tura Város Önkormányzata 

továbbá Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 
23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendeletében nevesített partnerek véleményének kikérésével, a 
következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 15. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az építési övezetben a beépítés feltétele a teljes közművesítés megléte, kivéve a 024/67 helyrajzi számon 
nyilvántartott földrészleten, illetve ezen földrészletből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően 
kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított beruházással 
összefüggésben. Amennyiben az ingatlan szennyvízhálózatra való csatlakozása nem történik meg, az ingatlanon 
a keletkező kommunális eredetű szennyvizet zárt szennyvíztározóban kell tárolni annak elszállításáig.” 

 
2. § (1) A R. 1/a. mellékletének 13. számú tervlapja helyébe az 1. melléklet szerinti 13. számú tervlap lép. 
(2) A R. 1/b. mellékletének IX. számú tervlapja helyébe a 2. melléklet szerinti IX. számú tervlap lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. 
 

Hatvan, 2018. április 26.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 15/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
16/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

 a Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabá lyozási Tervér ől szóló 39/2009. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- Heves Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész, 
- Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 
- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
- Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
- Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
- Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
- Heves Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 



- Budapest Főváros Kormányhivatala, 
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság, 
- Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi miniszter, 
- Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Útügyi osztály, 
- Miniszterelnökség, Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár, 

Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár, 
- Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály, 
- Heves Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc‐biztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali 

Osztály, 
- Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti 

Osztály, 
- Honvédelmi Minisztérium, honvédelmi miniszter 
- Heves Megyei Rendőr‐főkapitányság 
 Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály Nemzeti 

Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala Országos Atomenergiai Hivatal 
 Budapest Főváros Kormányhivatala 
- Heves Megyei Önkormányzat, Boldog Község Önkormányzata, Csány Község Önkormányzata, Ecséd 

Község Önkormányzata, Heréd Község Önkormányzata, Hort Község Önkormányzata, Jászfényszaru 
Város Önkormányzata, Kerekharaszt Község Önkormányzata, Lőrinci Város Önkormányzata, Tura 
Város Önkormányzata 

továbbá a Hatvan város településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendeletében nevesített partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el:  
 

1. § Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) 
önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kölcsey utca észak-keleti oldalán elhelyezkedő iparterületen új terület beépítése, illetve a meglévő 
vállalkozások bővítése esetén, - mindazokban az esetekben, amikor azt a szabályozási terv lehetővé teszi – meg 
kell oldani a gazdasági- és a fő személyforgalom Kölcsey utcától való elkülönítését a lakóterület és az iparterület 
találkozásánál, annak érdekében, hogy a Kölcsey utcai lakóterületek környezeti terhelése ne növekedjék.” 

 
2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. április 26.  
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
17/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § Jelen rendelet alkalmazásában: 
a) árubemutató: üzlet homlokzata előtti terület használata az üzlet által forgalmazott termék bemutatása 

céljából; 
b) építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Étv.) 2. § 8. pontja szerinti meghatározás; 
c) épület: az Étv. 2. § 10. pontja szerinti meghatározás; 
d) fizető parkoló: a 2. mellékletben megjelölt várakozóhely, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett 

kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várokozás díjfizetéshez kötött; 
e) jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 

1. függelék II. a. pontja szerinti meghatározás; 
f) kerékbilincs: a jármű kerekének külső rögzítésére szolgáló, a járművel történő elhajtás, illetve elvontatás 

megakadályozására alkalmas olyan műszaki eszköz, amelynek illetéktelenek által történő eltávolítása nem 
lehetséges vagy aránytalan nehézséggel jár; 

g) kizárólagos parkolási hely: a 19. § alapján külön megállapodással hasznosított várakozóhely; 



h) korlátozott várakozási övezet: a KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pontja szerint kijelölt terület, ahol a kihelyezett 
jelző- és kiegészítő táblán feltüntetett módon lehet várakozni; 

i) közreműködő: szerződés alapján – a közterület-felügyelő utasításainak megfelelően – a jármű elszállítását 
végző technikai eszköz üzemeltetője, a kerékbilincs alkalmazásánál a rögzítő-szerelő munkafolyamat gyakorlati 
végrehajtásában segítő személy/ek; 

j) közterület: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontja szerinti meghatározás. Út- 
és járda használatára vonatkozóan az ingatlannyilvántartástól függetlenül az ide vonatkozó külön szabályok az 
irányadók. 

k) közterület rendeltetése különösen: közlekedés biztosítása, pihenő- és emlékhelyek kialakítása, közművek 
elhelyezése; 

l) létesítmény: a b) pontban meghatározott építményen kívül minden, az önkormányzat közforgalmú területén 
elhelyezett tárgy; 

m) mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 17. pontja 
szerinti meghatározás; 

n) szabálytalan elhelyezés: járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület 
rendeltetésével vagy a használatra vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően történő engedély nélküli 
elhelyezése, amennyiben ezáltal szabálysértés, egyéb jogsértés is megvalósul; 

o) szeszes ital: a Kertv. 2. § 23a. pontja szerinti meghatározás; 
p) szexuális termék: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § v) pontja szerinti meghatározás; 
q) üzemeltető: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, továbbá a tulajdonos bejegyzéséig az 

érvényes adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetőleg a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó, 
vagy az, aki a járművet egyéb jogcímen használja; 

r) üzemképtelen jármű: az a jármű, amely a közúti forgalomban csak hatósági engedéllyel és jelzéssel 
rendelkezik, de a jármű műszaki érvényessége lejárt; 

s) üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontja szerinti meghatározás; 
t) zöldterület: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról, valamint az 

zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati rendeletének 3. § e) pontja szerinti 
meghatározás.” 
 

2. § A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért meghatározott díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

előre, egy összegben, több évre szóló hatósági engedély esetén az adott évre irányadó díjat évente egy 
összegben előre, a tárgyév február 28. napjáig kell megfizetni.” 

 
3. § A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A közterület-használati engedélyben foglalt jogok és kötelezettségek – az önkormányzat kizárólagos 

részvételével működő gazdasági társaság, mint az önkormányzati rendezvény szervezője részére kiadott 
engedély kivételével – másra nem ruházhatók át.”  

 
4. § A R. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A közterület eltérő használatáért előre befizetett használati díj fennmaradó részét a hatósági engedély 

megszüntetését követően az eredeti állapot helyreállításáról szóló bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodája (továbbiakban: Gazdálkodási Iroda) 
visszafizeti az engedély jogosultja részére.” 

 
5. § A R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A használó köteles az igénybe vett területet és környezetet folyamatosan tisztán tartani és a keletkezett 

hulladék, szemét összegyűjtéséről gondoskodni. A mobil, mozgatható árusító helyeket naponta – az árusítás 
befejezése után – a közterületről el kell távolítani.” 

 
6. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. § (1) Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni végleges hatósági engedéllyel és a közterület-

használati díj megfizetése ellenében a 4. és a 4/C. mellékletben meghatározott használati esetekben lehet. 
(2) A használó csak a számára kijelölt helyet foglalhatja el.” 
 
7. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A közterület-használat jelen rendeletben foglalt szabályainak betartását a Hatvani Közös Önkormányzati 

Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztálya (a továbbiakban: Rendészeti Osztály) ellenőrzi.” 
 

8. § A R. II. fejezetének 14. §-a előtti alcíme helyébe a következő alcím lép: 
 

„Közterületi rendezvények engedélyezésének és megtar tásának szabályai 
 

13/A. § (1) Közterületi rendezvény megtartására abban az esetben adható engedély, ha a kérelemben 
megjelölésre kerül: 

a) a főrendező személye, aki a rendezvény egészéért teljes felelősséggel tartozik; 



b) a résztvevők várható száma; 
c) a rendezvény megtartásához szükséges technikai eszközök felsorolása, az azok működéséhez szükséges 

közművek megjelölése. 
(2) A rendezvény megtartásához szükséges külön engedélyek beszerzése a rendező feladata. Közterület-

használati engedély alapján a rendezvény csak akkor kezdhető meg, ha annak megtartásához szükséges és 
végleges külön engedélyek rendelkezésre állnak. Ezek meglétét az engedélyező hatóság ellenőrizheti. 

(3) Amennyiben a rendezvény megtartásához a Polgármesteri Kabinet a 3. § (3) bekezdésében foglaltak 
szerint nem járul hozzá, a 4. § (1) bekezdése szerint befizetett közterület-használati díjat haladéktalanul vissza kell 
fizetni a kérelmező részére a Gazdálkodási Iroda útján. 

(4) A rendezvényen lévő árusok, mutatványosok, egyéb használók által használandó eszközök, berendezések, 
építmények telepítésének, felszerelésének időtartama – legfeljebb 3 napig – díjmentes. 

(5) A rendezvény befejezését követően az árusok, mutatványosok, egyéb használók által telepített eszközök, 
berendezések, építmények bontásának, elszállításának időtartama – legfeljebb 2 napig – díjmentes. 

(6) Az árusok, mutatványosok, egyéb használók által ténylegesen használt területet annak elfoglalásakor a 
Rendészeti Osztály ellenőrzi, az elfoglalt közterület nagyságát jegyzőkönyvben rögzíti és erről a rendezvény 
szervezőjét a jegyzőkönyv átadásával haladéktalanul, de legkésőbb az ellenőrzést követő napon tájékoztatja. A 
rendezvény szervezője a 4. § (1) bekezdése szerint előre befizetett díj és a jegyzőkönyvben megállapított 
használat után még fizetendő esetleges díjkülönbözetet legkésőbb a rendezvényt követő kettő munkanapon belül 
köteles megfizetni Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási számlájára (továbbiakban: 
önkormányzat számlája). 

(7) Mutatványos és cirkuszi tevékenység, valamint rendezvényekhez kapcsolódó árusítás és szórakoztató 
tevékenység folytatása esetén a közterület használója köteles a közterület-használati díj 20 %-ának megfelelő 
összeget takarítási díj jogcímén - a közterület-használati díj befizetésével egyidejűleg - az önkormányzat 
számlájára befizetni.  

(8) Amennyiben az árusok, mutatványosok, egyéb használók a rendezvény előkészítésére illetve rendezvény 
után a bontási munkálatokra a (4)-(5) bekezdésben meghatározott díjmentes időtartamon túlmenően tovább 
használják a közterületet és ennek tényét a Rendészeti Osztály  ellenőrzése során megállapítja, valamint 
jegyzőkönyvben rögzíti, úgy a ténylegesen használt teljes időtartam díjköteles. 

(9) Amennyiben az 5. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati engedélyben foglalt jogok és 
kötelezettségek átruházásra kerültek, az önkormányzati rendezvény szervezője a harmadik személyek által 
ténylegesen használt közterület nagysága után fizeti meg a közterület-használati díjat a 4. § (1) bekezdésében, ha 
további díjfizetés szükséges, úgy a (6) bekezdésben, továbbá a (7)-(8) bekezdésben foglaltak szerint. A 
rendezvény által elfoglalt közterület használata ezen túlmenően díjmentes. 

 
14. § (1) Rendezvényen a használó csak a kijelölt helyet foglalhatja el, a rendezvény teljes időtartama alatt 

köteles a helyszínen tartózkodni és azt csak akkor hagyhatja el véglegesen, ha erre a rendezvény szervezője 
engedélyt adott. 

(2) Közterületi rendezvényen minden 50 fő után egy rendezőt kell biztosítani. 
(3) A rendezvény teljes időtartama alatt és az azt meghaladó egy órában a rendezők kötelesek biztosítani a 

rendet és a rendezvény helyszínéről történő kulturált elvonulást. A rendezőknek meg kell akadályozni a szándékos 
rongálásokat és gondoskodniuk kell a 7. mellékletben lévő Önkormányzati Rendezvények Szabályzata 
betartásáról. 

(4) A rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni megfelelő számú 
hulladékgyűjtő kihelyezésével, folyamatos ürítésével. Az igénybe vett területet és az elvonulási útvonalakat – a 
rendezvényt követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani. 

(5) A rendezvény ideje alatt az illemhelyek üzemeltetését a rendezőnek kell biztosítania. 
(6) A közterület kiemelt rendezvények, ünnepségek céljára történő igénybevétele esetén rendezvény a zaj- és 

rezgésvédelemről szóló jogszabályok betartása mellett 10.00 órától legfeljebb másnap 01.00 óráig tartható.” 
 

9. § A R. 14/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az 1. mellékletben meghatározott turisztikailag kiemelt központi területen a közterület-használat 

együttesen nem haladhatja meg a 1000 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő 
közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át.” 

 
10. § A R. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
11. § (1) Ez a rendelet 2018. április 28-án lép hatályba és 2018. április 29-én hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 9. § c) pontja. 

 
Hatvan, 2018. április 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 17/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 
„4. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 



 
Használati díjak 

 
Használat megnevezése KÖRZETEK 

       I.             II.              III.            IV.    
Mértékegység 

1) Árusító és egyéb fülke: 
- idény jellegű árusítás 

- ideiglenes jellegű építmény 

 
1100 
500 

 
900 
360 

 
700 
300 

 
650 
250 

 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 

2) Alkalmi árusítás 700 600 500 400 Ft/nap/ m2 

3) Vendéglátó-ipari előkert 700 600 500 300 Ft/m2/hó 

4) Javító-szolgáltató tevékenység 300 250 200 150 Ft/m2/hó 

5) Építési munkával kapcsolatos: 
- építési anyag tárolás és 

- állványozás 

 
500 
300 

 
400 
200 

 
300 
150 

 
200 
100 

 
Ft/m2/hó 
Ft/m2/hó 

6) Konténer (Első 5 nap ingyenes. 6. naptól) 100 100 100 100 Ft/konténer/nap 

7) Közterület-bontással járó munkálatok 
esetén 

 
200 

 
160 

 
100 

 
60 

 
Ft/m2/nap 

8) Üzemképtelen jármű 2000 1500 1100 700 Ft/m2/hó 

9) Tehergépkocsi + autóbusz 
(3500 kg össztömeg alatti) 

 
- 

 
1500 

 
1100 

 
700 

 
Ft/m2/hó 

10) Hirdető-berendezés  
(hasznos felület) 

 
2500 

 
2000 

 
1500 

 
1000 

 
Ft/m2/hó 

11) TAXI – bérkocsi, gépkocsinként e g y s é g e s e n    1.100,- Ft/ hó /gk 

12) Kiállítás e g y s é g e s e n    160,- Ft / m2 /hét 

13) Árubemutató 30 25 20 15 Ft / m2 /nap 

14) Népkerten kívüli mutatványos 
tevékenység: 

napi 

75 70 50 45 Ft/m2/nap 

15) Közhasználatra még át nem adott 
közterület ideiglenes hasznosítása 

e g y s é g e s e n    16,- Ft/m2/hó 

16) Népkerti rendezvény díja 0 - 500 m2-ig terjedő használat esetén: 20.000 Ft/nap 
501 - 1000 m2- ig terjedő használat esetén: 40.000 Ft/nap 

1001 – 2000 m2-ig terjedő használat esetén:100.000 Ft/nap 
2001 - 5000 m2-ig terjedő használat esetén: 200.000 Ft/nap 

5001 - a teljes területre terjedő használat esetén: 500.000 Ft/nap 
17) Népkerten kívüli egyéb rendezvény díja 

30.000 25.000 20.000 15.000 Ft/nap 

18) Cég-, termékbemutató 
1.000 800 700 600 Ft/m2/nap 

19) Árusító-, bankautomaták üzemeltetése 
egységesen 700 Ft/m2/hó 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
18/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

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

 



Hatvan, 2018. április 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

1. melléklet a 18/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Hatvan városi köztemet ő és Újhatvani köztemet ő nyitvatartási ideje  

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

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

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

 
Október 30-31-én: 7.00-21.00 óráig 

 
November 1-2-án: 7.00-21.00 óráig 

 
Iroda nyitvatartás:  

 
Hétfő 8.00-17.00 óráig 

 
Kedd 
Szerda 8.00-16.00 óráig 
Csütörtök 

 
Péntek 8.00-14.00 óráig” 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
19/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

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

 
Hatvan, 2018. április 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 19/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez 

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

Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  
 

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



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

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

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



Megfigyelt terület: körforgalmi csomópont, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 21. főút körforgalmi 
bevezetőjének környéke 

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

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

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

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

GPS koordináták: 19.6831625832    47.6666727447 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  253/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 26-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. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2017. évi működéséről  
2. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakiskola, a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú 

Művészeti Iskola, valamint a Hatvani 5. számú Általános Iskola intézményvezetői pályázatáról 
3. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 
4. Előterjesztés a Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatásáról 
5. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-

végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá 
célprémium feladat kiértékeléséről 

6. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium 
feladat kiértékeléséről 

7. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

8. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, 
továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

10. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-11. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

12. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről  
13. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 12-13. napirendi pontig:  dr. Szikszai Márta jegyző 
14. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
15. Előterjesztés partner megállapodás keretében kedvezmény nyújtásáról a Szállás.hu „Élményturizmus” 

kiemelt programjának megvalósítása céljából 
16. Előterjesztés intézkedési terv módosításának elfogadásáról 
17. Előterjesztés „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és 

a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 
18. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ pályázatához szükséges hozzájáruló nyilatkozat 

megadásáról 
19. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtásáról 
20. Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé váló 

döntésekről 
21. Előterjesztés „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és 

programjainak támogatására" című pályázat benyújtásáról 
22. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 
23. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2018. évi pályázatról 
24. Előterjesztés muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék kiállítási célú átvételéről 
25. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda alapítványa által benyújtott pályázathoz szükséges 

hozzájáruló nyilatkozat aláírásának utólagos jóváhagyásáról 
26. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodásokért Alapítvány részére 
27. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Brunszvik Kisded Alapítvány részére 

Előterjeszt ő, előadó a 14-27. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 



28. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2017. évi tevékenységéről 
Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester 

29. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a közlekedés fejlesztésével összefüggő 
módosításáról 

30. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre szóló 
módosításáról 

31. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a hatvani belterületi 760/9 hrsz..-ú ingatlan, 
és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési területekre szóló 
módosításáról 

32. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

34. Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan kisajátításához szükséges pénzügyi fedezet 
utólagos jóváhagyásáról 

35. Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó pótmunkáról 
36. Előterjesztés a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvízvezeték önkormányzati tulajdonba 

vételével kapcsolatos döntésről 
37. Előterjesztés az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában lévő tartóoszlopokon elhelyezett térfigyelő kamerák 

bérleti szerződésével kapcsolatos döntésről 
38. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
39. Előterjesztés a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntésekről 
40. Előterjesztés az informatikai és hírközlési, valamint hő- és füstelvezető rendszer kialakítási munkáiról 
41. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Eletronika Kft. részére 
42. Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
43. Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
44. Előterjesztés kóbor ebek tartásával kapcsolatos döntésekről 
45. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó a 29-45. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

46. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozásáról  
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma :  254/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 454. (VIII. 31.), 591. (X. 26.) 2017. évi és a 47., 49., 50., 51., 
54., 58., 60., 100., 101., 104., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 123., 124., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 153., 
154. (II. 22.), 188., 190., 191., 192., 194., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 222., 223., 224., 235. (III. 29.) 2018. 
évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 
 

Határozat száma :  255/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2017. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 4. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  256/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Tóth Attiláné Deák Andrea 
beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  257/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 36.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Bereczné Deme Judit 
beadott pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését.” 
 



H a t á r i d ő  : 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  258/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 36.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Kelemen Attila beadott 
pályázati anyagát és intézményvezetővé történő kinevezését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  259/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság 
út 13.) intézményvezetői pályázata vonatkozásában támogatja Kutalik Márta beadott pályázati anyagát és 
intézményvezetővé történő kinevezését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 9. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  260/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola 
támogatására” elnevezésű alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére 100.000,- Ft, azaz 
Egyszázezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  261/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 
(székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) részére 76.200,- Ft, azaz Hetvenhatezer-kettőszáz forint 
támogatást nyújt. A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  262/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  263/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 23.194 eFt eszköz-forrás egyező 
főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  264/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: Közétkeztetési, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 



tulajdonosa a társaság 2017. évi 4.439 eFt adózott eredményét elfogadja, és az adózott eredmény teljes összegét 
az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  265/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető; 
MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné [kamarai tagsági száma: 005734]) 
választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a 
alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  266/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320 , székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

Alapító okiratot módosító okirat  

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a 
következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:  

15. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 
Cégnév: GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaság 
Cégjegyzékszám: 16-06-001721 
Székhely: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1. 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 
Beszteri Lászlóné 
Kamarai nyilvántartási száma: 005734 
Lakcím: 5100 Jászberény, Dr. Warga László utca 20. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1. 
A megbízatás lejárta: 2021. május 31. 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 266/2018. (IV.26.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2018. április 26. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 



 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2018. április 26. 
KASZ:36071290 

 
Határozat száma :  267/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését 
elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 
%-ában határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  268/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  269/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 98.343 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  270/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság 2017. évi 6.045 eFt adózás utáni eredményét elfogadja, az adózás utáni eredmény teljes összegét az 
eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  271/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság könyvvizsgálójának a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(cg.száma: 10-09-033250; adószáma: 23980989-2-10; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh 
Gábor ügyvezető; MKVK: 004062; a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor [Kamarai 
nyilvántartási száma: MKVK 000081;Anyja neve: Ács Gizella; Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.]) választja meg 
2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján akként, hogy 
a díjazását 350.000,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  272/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 



a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2018. április 26. napjával az alábbiak szerint módosítja:  

 
15. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója: 
Cégnév:GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám: 10-09-033250 
Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10. 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Oláh Gábor 
Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081 
Anyja születési neve: Ács Gizella 
Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1. 
A megbízatás lejárta: 2021. május 31. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 272/2018. (IV.26.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2018. április 26. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2018. április 26. 
KASZ: 36071290 

 
Határozat száma :  273/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és 
az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20 %-ában 
határozza meg.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  274/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 
feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 



Határozat száma :  275/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves 
beszámolóját 24.729 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  276/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 1.762 eFt adózás utáni eredményét elfogadja, és az adózott 
eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  277/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető; 
MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné [kamarai tagsági száma: 005734]) 
választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a 
alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  278/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégadat változási eljáráshoz 
szükséges okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MÉDIA-HATVAN  

NONPROFIT KÖZHASZNÚ  
KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 
Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-031348 cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2018. április 26. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
14./ A társaság könyvvizsgálója: 
 
A társaság könyvvizsgálója:  
GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felel ősségű Társaság 

cg.száma: 16-09- 015907 
adószáma:  24990321-2-16 
címe:  5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1 
kamarai nyilvántartási száma:  



képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő  
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 
Beszteri Lászlóné képviselő  

kamarai nyilvántartási száma: 005734 
anyja neve: Jáger Mária 
lakcím: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20. 

A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2018. június 1. 
A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, mely személyét a 
könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel nélkül elfogadta. 
A könyvvizsgáló megbízatása: 2021. május 31. napjáig tart. 
A könyvvizsgáló gyakorolja a 2013. évi V. törvény 3:129. §-aiban meghatározott jogokat és teljesíti az ott 
meghatározott kötelezettségeket. 
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során 
mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e 
a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményeiről. 
A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata 
tárgyilagos és független ellátását.  
A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, s azért 
sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 
 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 
a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, illetőleg aki a társaság ügyvezetője vagy az ügyvezető szerv tagja; 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 

Dr. Veres András  
ügyvéd 

 
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik; 
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat; 
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint 
ezek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1.§ (1) 
bekezdés 1 pontja ), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három 
évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet 
végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és 
vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a 
könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a 
könyvvizsgálónak a választott tisztségével összefüggő feladatait. 
 
17./ A társaság ügyvezetője: 
 
Bagyinszki Gyula (anyja neve: Szeles Erzsébet, lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 20. A. lph. 1/1.) 
 
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve 
összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2013. évi V. törvény 3:22.§ és 
3:115. §), nem áll fenn, megbízatását elfogadta. 

Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő 
bizottságának elnöke és tagja. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 



a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Nem lehet Ügyvezető az, aki, illetőleg akinek közeli hozzátartozója a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú 
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi. 
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg. 
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget. 
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.  
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzatának képviselő-testülete 278/2018.(IV.26.) számú 
képviselő testületi határozatával elfogadta. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 
 
Hatvan, 2018. április 26. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2018. április 26. 
KASZ:36071290 
 

Határozat száma :  279/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt célprémium 
feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az 
éves bruttó bér 20 %-ában határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  280/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-



medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 
félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  281/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló közhasznúsági mellékletét is tartalmazó 
egyszerűsített éves beszámolóját 4.008.942 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  282/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 1.272 eFt 
adózott eredményét elfogadja, és az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  283/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a B’ARTBOX 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek utca 47.; képviseli: Unger 
Zsuzsanna ügyvezető; MKVK: 002000, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Unger Zsuzsanna 
könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 006058]) választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján, és díjazását 400.000,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  284/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító 
okiratot módosító okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapító okiratot módosító okirata 
 

Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-
032167 cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2018. április 26. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
14./ A társaság könyvvizsgálója: 
B’ARTBOX Könyvvizsgáló Korlátolt Felel ősségű Társaság 



cg.száma: 01-09-364345 
adószáma: 10968570-3-42 
székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47. 
kamarai nyilvántartási száma: 002000 
képviseli: Unger Zsuzsanna ügyvezető  

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 
Unger Zsuzsanna képviselő  

kamarai nyilvántartási száma: 006058 
anyja neve: Piukovics Klára 
lakcím: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47. 

A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2018. június 1. 
A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy körülmény, mely személyét a 
könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e tisztséget feltétel nélkül elfogadta. 
A könyvvizsgáló megbízatása: 2021. május 31. napjáig tart. 
A könyvvizsgáló gyakorolja a 2013. évi V. törvény 3:129. §-aiban meghatározott jogokat és teljesíti az ott 
meghatározott kötelezettségeket. 
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során 
mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményeiről. 
A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata 
tárgyilagos és független ellátását.  
A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások miatt, s azért 
sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 
 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 
a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, illetőleg aki a társaság ügyvezetője vagy az ügyvezető szerv tagja; 
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik; 
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat; 
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint 
ezek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1.§ (1) 
bekezdés 1 pontja ), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet 
végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és 
vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló 
gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a 
választott tisztségével összefüggő feladatait. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzatának képviselő-testülete 284/2018.(IV.26.) számú 
képviselő-testületi határozatával elfogadta. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 
 
Hatvan, 2018. április 26. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2018. április 26. 
KASZ:36071290 



 
Határozat száma :  285/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság volt ügyvezetője, Nagy 
Ferenc vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és a volt ügyvezető 
részére a 2017. gazdasági évre kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  286/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  287/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
2017. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 4.367 eFt eszköz-forrás egyező 
végösszegével elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  288/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 508 eFt adózás utáni eredményét elfogadja, és 
az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  289/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 289/2018. (IV. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  290/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2017. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
(A 290/2018. (IV. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 



Határozat száma :  291/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással az önkormányzat 2017. évi helyi adóztatási tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 26. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  292/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
a 2017. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
 

Határozat száma :  293/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2017. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  294/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Bedő Benett, Hegyi Nóra, Fehér Dorka Sára, Dóka-Benyovszky 
Amin, Tóth Vilmos, Kolozsvári Kloé, Tácsik Ajna és Hamernyik Ágnes gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz Háromszázhúszezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési 
támogatása” előirányzat terhére.” 

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

 
Határozat száma :  295/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla utca 2.) által üzemeltetett Hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) belépőjegy árait 2018. 
június 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 295/2018. (IV. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  296/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla utca 2.) által üzemeltett Hatvani Vadaspark (Hatvan, Szúnyog sziget (hrsz. 2660) belépőjegy árait 
2018. június 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Vadfarm(Vadaspark) Módosított Jegyárak 

      

Kategóriák Teljes nyitva 
tartás esetén 

Múzeumi belép ő 
bemutatása esetén 



  Díj Díj 

  Ft/fő Ft/fő 

Élménytér     

      

0-6 éves korig 0 0 

6-18 éves kor között 300 240 

Teljes árú 600 480 

62 éves kortól 400 320 

Fogyatékkal élő 0 0 

HungaryCard bemutatásával 300 240 

Hatvan kártyával 300 240 

„Szállás.hu Élményturizmus” voucher 
felmutatásával belépődíj 300 240 

Iskolai csoport ( min 10 fő) 300 240 

Kísérő pedagógus 0 0 

Teljes árú csoport (min. 10 fő) 500 400 

Családi jegy (max. 2 felnőtt, 3 
gyermek) 

1100 880 

 
Határozat száma :  297/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) belépőjegy árait 2018. június 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint 
módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
HATVANY LAJOS KÖZÉRDEK Ű MUZEÁLIS GY ŰJTEMÉNY 

Módosított jegyárak 

Jegyárak    

Társmúzeumi 
belépőjegy 
bemutatása 

esetén 

Teljes árú jegy 1200 Ft 960 Ft

0-6 éves korig ingyenes (ajándék ital 
nélkül)

 

Kedvezményes jegy* 600 Ft  
Kedvezményes jegy* Hatvan kártya vagy Hungary card 
felmutatásával 

300 Ft  

Felnőtt csoport jegy 1000 Ft 800 Ft
Diák/Nyugdíjas csoportjegy 600 Ft  
Fotójegy/gép 500 Ft  
Sörfőzde látogatójegy 350 Ft  
Hatvan kártyával belépődíj 600 Ft  

Hungary card felmutatásával belépődíj 600 Ft  

„Szállás.hu Élményturizmus” voucher felmutatásával 
belépődíj 600 Ft  

 TÁRLATVEZETÉSI DÍJAK  

  
Osztályoknak/nyugdíjasoknak 200 Ft/fő
Csoportoknak (1-15 fő magyar nyelven) 400 Ft/fő
Csoportoknak (1-15 fő idegen nyelven) 400 Ft/fő



  

MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÓRÁK  

  
Óvodásoknak 200 Ft/fő
Iskolásoknak 200 Ft/fő

  
*Felnőtt (62-70 év között) / Kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, egy/két szülő 
vagy közeli hozzátartozó) / Ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok részére. 

 
Határozat száma :  298/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és Gyermekfoglalkoztató 
belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 
2018. június 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó 
képviselőjével együttesen esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti 
díjaktól eltérő, kedvezményes díjakat biztosítani.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Vadászati Élménytér    
Jegyárak    

Kategóriák 
Teljes nyitva 
tartás esetén 

Részleges 
működés esetén  

Társ múzeumi 
belépő bemutatása 

esetén 

  Díj Díj Díj 
  Ft/fő Ft/fő Ft/fő 

Élménytér       
        
6-18 éves kor között 800 400 640 
Teljes árú 1 600 800 1 280 
62 éves kortól 800 400 640 

„Szállás.hu Élményturizmus” 
voucher felmutatásával belépődíj 1200 800 960 
HungaryCard bemutatásával 1 200 800 960 
Hatvan kártyával 1 200 800 960 
Iskolai csoport ( min 10 fő) 600 300 480 
Pedagógus 0 0 0 
Fogyatékkal élő 0 0 0 
Felnőtt csoport (min. 10 fő) 1 400 700 1 120 
Kedvezményes felnőtt 800 400 800 
Csúszdajegy 3 csúszás 300 300 300 
Csúszdajegy 5 csúszás 450 450 450 
Csúszdajegy 10 csúszás 800 800 800 
        
Gyermekfoglalkoztató       
        
3-12 éves kor között 600 300 480 
1-3 éves kor között 300 0 240 
1-éves kor alatt 0 0 0 
Csoport esetén ( min 10 fő) 500 250 400 
        

 
Élménytér bérleti díjak     

Helyiség mennyiség nettó ÁFA bruttó 

    Díj   Díj 

    Ft Ft Ft 

Nagy Endre rendezvényterem alkalom 200 000 54 000 254 000 
          



Nagy Endre rendezvényterem óradíjas         
alapdíj alkalom 60 000 16 200 76 200 
plusz óradíj  óra 25 000 6 750 31 750 
          
Nagy Endre rendezvényterem télikertje  alkalom 100 000 27 000 127 000 
          
Nagy Endre rendezvényterem télikertje 
óradíjas   

      
alapdíj alkalom 30 000 8 100 38 100 
plusz óradíj  óra 15 000 4 050 19 050 
          
Gyermekfoglalkoztató épülete alkalom 40 000 10 800 50 800 
          
Gyermekfoglalkoztató épülete óradíjas         
alapdíj alkalom 5 000 1 350 6 350 
plusz óradíj  óra 5 000 1 350 6 350 
          
Vadászati élménytér kertje         
bérleti díj alkalom 30 000 8 100 38 100 
rendezvény technikai ellátása alkalom 15 000 4 050 19 050 

 
Határozat száma :  299/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok belső 
kontrollrendszere – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – 
Hatvan” című ellenőrzéséről szóló jelentés megállapításai és javaslatai alapján készített, a határozat mellékletét 
képező Intézkedési terv módosítását jóváhagyja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosított 
Intézkedési tervet küldje meg az Állami Számvevőszék elnöke részére, valamint az abban foglaltak végrehajtását 
folyamatosan ellenőrizze.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere, jegyzője a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 299/2018. (IV. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  300/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00029 azonosítószámú, „A Hatvani 
Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
energetikai korszerűsítése” című pályázathoz szükséges kiviteli munkák teljes körű elvégzésével a Quercus 
Hungary Zrt.-t (székhely: 1054 Budapest, V. Báthory u. 5. II/1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 21.234.769,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi forrás bruttó 20.381.920,- Ft erejéig 
a pályázati támogatásból, bruttó 852.849,- Ft erejéig önerőként Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II.13.) önkormányzati rendeletében szereplő általános tartalék terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  301/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 
(3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) hatvani 2689/1 hrsz-ú ingatlanának tulajdonosa, felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a Hatvani Tankerületi Központ részére szükséges nyilatkozat aláírására, amelyben hozzájárul az 
iskola udvarán található betonozott kézilabda pályának a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával történő 
nagy értékű felújításához.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  302/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatás ”c.” alcél, belterületi utak, járdák, hidak felújítása című pályázati felhívásra a 



Bajcsy-Zsilinszky út Teleki út és Mátyás király utca közötti szakaszának, a Teleki út Bajcsy-Zsilinszky út és Jókai 
utca közötti szakaszának, valamint a Thököly utca Teleki úttal való csatlakozási öböl részének felújítására 
vonatkozóan. A pályázat becsült összköltsége bruttó 66.168.016,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 30.000.000,- 
Ft. A pályázat benyújtásához 36.168.016,- Ft pályázati önerő szükséges.  
A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az útfelújítások költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 2. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  303/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő 
város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri 
tevékenység ellátásával a PORGIR MÉRNÖKI TANÁCSADÓ Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. II/9.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 13.792.200.-Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet a Támogatási szerződés aláírását 
követően pályázati forrásból teljes mértékben biztosítottá válik.” 
 
H a t á r i d ő  : a Támogatási szerződés aláírását követően azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  304/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő 
város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárások lebonyolítására a VMC Consulting Kft.-t (székhely: 1146 Budapest, Thököly u. 114/B. félemelet 2.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 10.160.000.- Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet a Támogatási szerződés aláírását 
követően pályázati forrásból teljes mértékben biztosítottá válik.” 
 
H a t á r i d ő  : a Támogatási szerződés aláírását követően azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  305/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 
biztosítására, és programjainak támogatására” című felhívásra pályázatot nyújt be, amelynek célja a hatvani 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai támogatása, programjainak megvalósítása. A fejlesztés értéke bruttó 
1.500.000,- Ft. A támogatás intenzitása 90%. A szükséges 150.000.-Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében lévő „Egyéb szakfeladatok” 
költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  306/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hegymenet Klub 
Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézményével (3000 Hatvan, Csaba vezér út 6.) a 
„Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" című 
felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan. A pályázat célja a hatvani 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai támogatása, programjainak megvalósítása. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  307/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 
175 db szék beszerzésére. A fejlesztés tervezett értéke bruttó 1.250.000,- Ft, amely összegből bruttó 400.000,- Ft 



önerő Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2/d. 
mellékletében lévő „Közművelődési intézmények pályázati önrész” költséghelyen rendelkezésre áll. A megpályázni 
kívánt támogatás összege 850.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 29.  (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  308/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi „Muzeális intézmények szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú felhívás b) alcéljára pályázatot nyújt be, amelynek célja az Integrált Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti 
raktárának felújítása. A fejlesztés értéke max. bruttó 4.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 9. (pályázat benyújtása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  309/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 411-264 pályaszámú muzeális közlekedéstörténeti műszaki 
emléknek nyilvánított gőzmozdony tulajdonosával, a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60; cégjegyzékszáma: 01-10-042272; képviseli: Bádonfainé Szikszay Erzsébet 
gazdasági vezérigazgató-helyettes és Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató) a határozat 
mellékletét képező haszonkölcsönzési szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a szerződést aláírja, valamint a gőzmozdony Hatvan, Népkertben történő szállításához és 
elhelyezéséhez a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. felé a szükséges jognyilatkozatot megtegye.” 
 
 a t á r i d ő  : 2018. május 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
MŰTÁRGY HASZONKÖLCSÖNZÉSI SZERZ ŐDÉS 

 
Szerződő Felek:   
MÁV Magyar Államvasutak Zártkör űen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 
székhelye:   1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
cégbíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
cégjegyzék-száma:  01-10-042272 
adószáma:   10856417-2-44 
KSH besorolási száma:  10856417-5221-114-01 
számlavezető pénzintézet:  Kereskedelmi és Hitelbank Bank Zrt. 
számlaszáma:   10200971-21508668-00000000 
Szerződés aláírásra jogosult: Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes  
    Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató    
mint kölcsönadó, továbbiakban, bármely a jelen Szerződés tárgya tekintetében jogutódjának minősülő jogi 
személlyel együtt Kölcsönadó. 
valamint: 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2.     
ÁHT azonosító száma:  729392   
Adószám:    15729394-2-10 
KSH besorolási szám:   15729394-8411-321-10 
Számlavezető:    K&H Bank Zrt.  
Számlaszám:    10403538-49575051-56561001 
Szerződés aláírásra jogosult:  Horváth Richárd polgármester 
 
mint kölcsönvevő, továbbiakban bármely a jelen Szerződés tárgya tekintetében jogutódjának minősülő jogi 
személlyel együtt Kölcsönvevő 
 
Együttesen továbbiakban Felek vagy Szerződő Felek 
 
Jelen műtárgy haszonkölcsönzési szerződés a Kölcsönadó és Kölcsönvevő között az alábbi feltételekkel jön létre: 
 



1. Kölcsönvevő vállalja a Kölcsönadó tulajdonát képező 411-264 pályaszámú, gőzmozdony (továbbiakban: 
Műtárgy) kiállítási célra alkalmassá tételét, állagmegóvását és kiállítását.  
 

2. Felek megállapítják, hogy a Műtárgy a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal 401/0005/002/2011 számú 
végzése alapján védett, muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék. 

 
3. Kölcsönadó kijelenti, hogy a Műtárgy karbantartása során a műszaki, iparművészeti vagy egyéb kérdések 

tekintetében mindenben elfogadja jelen szerződés 15. pontjában megnevezett MÁV Zrt. História Bizottság 
álláspontját vagy a MÁV Zrt. História Bizottság által megnevezett forrásból származó, MÁV Zrt. História 
Bizottság által jóváhagyott információkat, 

 
4. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:357. § szerinti haszonkölcsönként, ingyenesen biztosítja a Kölcsönvevő részére a műtárgy jelen szerződés 
szerinti időleges használatát, de nem tarthat semmiféle igényt a Kölcsönadó részéről az 1. pontban rögzített 
vállalás ellenértékére, amelyet ennek megfelelően a Kölcsönvevő saját forrásból biztosít. A Műtárgy leltári 
száma: V0411264, értéke …………….. Ft. Az Kölcsönvevő közhasznú tevékenységéhez a Kölcsönadó térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatásának becsült értéke évi ……………. Ft, amelyről a szerződés hatálya alatt minden 
adóévre az 1. számú melléklet szerinti igazolást kell benyújtani a Kölcsönadó részére. 

 
5. Kölcsönvevő vállalja, hogy jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti igazolást legkésőbb a Műtárgy 

elszállításával egy időben, majd 2019. január 01. után, a szerződés hatálya alatt minden naptári év december 
31-ig átadja Kölcsönadó részére. 
 

6. A haszonkölcsönbeadás időpontja: legkésőbb: 2018. …………... 
Az átadás és a visszaadás helyszíne: Hatvan, területi műhely régi deltavágánya 
A haszonkölcsönbeadás során Kölcsönbeadó kapcsolattartója: 

• Havasi Sándor vagyonkezelési és gazdálkodási szakértő  
• MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság 
• Vagyonkezelés 
• Telefon: 0615119170 
• Email: havasi.sandor@mav.hu 

 
Amennyiben a szerződés hatálya alatt a fentiekben feltüntetett kapcsolattartó nem elérhető, Kölcsönbeadó 
megjelöli kapcsolattartóként a következőket: 

• MÁV Zrt. (vagy mindenkori jogutódja) legfelsőbb vezetőjének titkársága 
 

7. A Műtárgy visszaadásának legkésőbbi időpontja: 2043.12.31. A visszaadás pontos időpontját és helyszínét 
Felek egyeztetik. 
 

8. A Műtárgy szakszerű elszállításáról, visszaadáskor a visszaszállításáról és annak költségeiről a Kölcsönvevő 
köteles gondoskodni. Kölcsönadó felhívja a Kölcsönvevő figyelmét arra, hogy a Műtárgy vasúton történő 
továbbítása kizárólag a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben foglaltak betartásával 
történhet. 

 
9. A kölcsönbeadás időtartama alatt a Kölcsönvevő fedezi a Műtárggyal kapcsolatban felmerülő valamennyi 

költséget, így különösen a szállítási, karbantartás, kiállítási és állagmegóvási költségeket. 
 

10. A Kölcsönvevő a teljes körű anyagi felelősséget vállalja a kölcsönvett Műtárgyért a kölcsönbeadás időtartama 
alatt, az átadás időpontjától kezdve.  

 
11. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a Kölcsönadó engedélye nélkül: 

- más harmadik fél részére a Műtárgyat nem adhatja tovább 
- a Műtárgyon csak olyan módosításokat végezhet el, amelyet a MÁV Zrt. História Bizottsága 

előzetesen jóváhagyott.  
 

12. A Kölcsönvevő  vállalja, hogy a Műtárgyra jól látható helyen táblát helyez el „A MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt. tulajdona” vagy jogutódlás vagy egyéb tulajdonosváltozás esetén a megfelelő tulajdonosra utalással 
ellátott felirattal.  
 

13. Kölcsönvevő vállalja, hogy a kiadásra kerülő propagandaanyagokban, egyéb kiadványokban, média 
megjelenések során feltünteti a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-t, vagy jogutódlás vagy egyéb 
tulajdonosváltozás esetén a megfelelő jogi személyt, mint járműtulajdonost. 



 
14. A Kölcsönvevő köteles a Műtárgy, illetőleg a Műtárgyat érintő körülmények mindennemű változásáról – 

különösen a Műtárgy állagának veszélyeztetéséről, romlásáról, sérüléséről, elvesztéséről, megsemmisüléséről, 
– a Kölcsönadót haladéktalanul írásban, adott esetben telefonon vagy elektronikus formában értesíteni, és 
ezzel egyidejűleg köteles kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni. Ezen túlmenően a fenyegető vagy már 
bekövetkezett kár esetében köteles haladéktalanul megtenni minden szükséges intézkedést a mindennemű 
károk megakadályozására, a károkozó megállapítására és a kártérítési igények biztosítására, mint amilyen 
például a közbiztonsági szervek részére történő jelentéstétel. 

 
15. A Kölcsönadó jogosult az átadott Műtárgy elhelyezését, tárolását és állapotát ellenőrizni a Felek által 

egyeztetett időpontban. 
 

16. Felek kijelentik, hogy Műtárgy állagmegóvására, karbantartására vonatkozóan szakmuzeológiai felügyeletet 
ellátóként kijelölik a következőket: 
MÁV Zrt. História Bizottság 
Kisteleki Mihály elnök  
1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Telefon: 06 1 5112406 
 

17. A Kölcsönvevő a Műtárgy karbantartásába, állagmegóvásába vállalkozóként csak járműfelújításban 
gyakorlattal rendelkező céget illetve szakembert vonhat be. A Műtárgy javítás vagy egyéb célból, a 
Kölcsönadó  engedélye nélkül, külföldre nem vihető. 
 

18. A Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy az átadott Műtárggyal minden tekintetben (annak minden elemére, 
tulajdonságára vonatkozóan) a legnagyobb gondossággal bánik, azt károsodás ellen védi és nem veszélyezteti.  

 
19. A haszonkölcsönbeadás lejárta után a Kölcsönvevő saját költségén, az 6. pontban meghatározott helyen köteles 

a Műtárgyat kiállítható állapotban visszaszolgáltatni a Kölcsönadónak vagy jogutódjának. Kölcsönvevő a 7. 
pontban megjelölt határidő letelte előtt legalább 30 nappal köteles írásban értesíteni az 6. pontban megjelölt 
kapcsolattartót arról, hogy jelen szerződés lejár, és a Műtárgy elszállításáról vagy további sorsának 
rendezéséről Felek folytassanak egyeztetést. Műtárgy elszállítására Kölcsönvevő és Kölcsönadó által 
egyeztetett időpontban kerül sor. A Műtárgy Kölcsönadó általi visszavételéig Kölcsönvevő köteles jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően Műtárgy védelméről és állagmegóvásáról gondoskodni.  

 
20. A Felek megállapodnak, hogy Kölcsönadó a jelen szerződés 7. pontjában meghatározott időtartamon belül 

egyoldalú írásbeli nyilatkozatával bármikor megszüntetheti (felmondhatja) a jelen szerződést. Kölcsönadó 
kijelenti, hogy szerződés megkötésekor fennálló ismeretei szerint a Műtárgy használatát Kölcsönvevő részére 
jelen szerződés előírásainak megfelelően képes biztosítani az 6. pontban megjelölt időtartam alatt, s jelen pont 
szerinti felmondási jogát csak különösen indokolt esetben és a feltételek jelentős módosulása esetén kívánja 
gyakorolni. 

 
21. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Kölcsönvevő a jelen szerződés 7. pontjában meghatározott 

időtartamon belül egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával megszünteti (felmondja) jelen megállapodást, akkor 
köteles saját költségén a Műtárgyat az 6. pontban meghatározott helyszínre elszállítani. Kölcsönvevő vállalja, 
hogy jelen pont szerinti esetben visszaadáskor Műtárgy állapota nem lehet rosszabb, mint jelen szerződés 
megkötésének pillanatában, különben Kölcsönvevőnek Kölcsönadó felé kártérítési kötelezettsége keletkezik.  

 
22. Kölcsönadó jogosult jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Kölcsönvevő súlyos 

szerződésszegést követ el, és a szerződésellenes magatartást Kölcsönadó írásbeli felszólítás ellenére sem 
hagyja abba. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

• ha Kölcsönvevő a Műtárgyon a Kölcsönadó engedélye nélkül módosítást hajt végre,  
• ha a Műtárgy gondos őrzését nem biztosítja, állagát nem óvja 
• ha Kölcsönadó vagy a MÁV Csoport jó hírét bármilyen módon csorbítja. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönvevő súlyos szerződésszegésére alapított jogszerű Kölcsönadói 
felmondás esetén Kölcsönvevő a 9. pontban megfogalmazottaknak megfelelően esetlegesen elvégzett 
munkálatok ellenértékére nem jogosult akkor sem, ha a Műtárgy értékének növekedése az átadáskori 
állapothoz képest kimutatható. Kölcsönvevő súlyos szerződésszegése esetén Kölcsönadó jogosult a Műtárgyat 
Kölcsönvevő költségére elszállíttatni.  

 
23. A Kölcsönvevő kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor az Kölcsönadó által lefolytatott eljárásban 

együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Kölcsönadó nevében eljáró személy(ek) Kölcsönadó Etikai 



Kódexében foglalt (www.mav.hu/mav/etikaikodex.php) szabályokat sértő cselekményé(ei)t jelzi a 
Kölcsönadó  által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

 
24. A jelen szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik fél üzleti 

tevékenységeire, vagyontárgyaira, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak 
minősülnek és azokat a Szerződő Felek bizalmasnak minősítik. 

 
25. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban 

használhatja fel illetőleg hozhatja a jelen Szerződés céljainak megvalósításában bevont vállalkozói 
tudomására, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik Féllel ezen kívül nem közölheti, 
nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja, kivéve a jogszabályban meghatározott 
eseteket és a bírósági vagy  hatósági kötelezést. 
 

26. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Kölcsönadó  személyében a jelen Szerződés tárgya 
vonatkozásában, bármely azt érintő tevékenység tekintetében jogutódlás történik, úgy ezen jogutód a 
Kölcsönvevő külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe a Kölcsönadó  pozíciójában belépni és annak 
kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen jogutódlás a Kölcsönvevő   jogait nem 
csorbítja, kötelezettségei teljesítését nem teszi terhesebbé.  

 
27. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésekor egyik Fél sem tanúsíthat olyan magatartást, 

amellyel Kölcsönadó vagy kapcsolt vállalkozásai jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ide tartozik a jelen 
szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók 
közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen 
szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem Kölcsönadónál, sem annak kapcsolt vállalkozásainál 
egyidejűleg munkaviszonyban lévő alkalmazottat közvetlenül nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a 
Kölcsönadó előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a 
Kölcsönvevőt teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Kölcsönadó bármikor jogosult 
ellenőrizni.  

 
28. A Szerződő Felek jelen szerződést aláíró képviselői a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés 

aláírásával kijelentik és teljes körű személyes felelősséget vállalnak azért, hogy a jelen szerződés 
vonatkozásában képviseleti joguk nincs korlátozva és nyilatkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz 
kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik 
személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy 
a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és 
aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő felelősség telepítése 
nem érinti a Kölcsönadó és a Kölcsönvevő felelősségét a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, 
illetőleg azok megszegése következményeinek viselése vonatkozásában.  

 
29. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek megoldani. A 

békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésében a szerződő Felek a mindenkor hatályos Polgári 
Perrendtartás szabályai szerint járnak el.  

 
Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt 5 (öt) példányban írják alá. 

 
Melléklet:  

1. sz. melléklet: Nyilatkozat támogatáshoz 
 
Budapest, 2018. ……………………….  Hatvan, 2018. …………………. 

     
     

 
Magyar Államvasutak Zrt. mint  

Kölcsönadó 
 

  
Hatvan Város Önkormányzata mint 

Kölcsönvevő 

 
Határozat száma :  310/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) és telephelye, a Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.) fenntartója és 
az ingatlanok tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Hatvani Óvodásokért Alapítványnak a TESCO-GLOBAL Zrt.  
„Ön választ, mi segítünk” című pályázati felhívására benyújtott pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat polgármester által történt aláírását.” 



 
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 :  311/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Óvodásokért 
Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) részére a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló hatvani 2599 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti óvoda 
területén fejlesztő mászó fal telepítéséhez, azzal a kikötéssel, hogy az óvoda köteles a fejlesztő mászó fal 
telepítése során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  312/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Brunszvik Kisded Alapítvány 
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 
2760/2 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Balassi Bálint út 44. szám alatti óvoda területén 25 m2 nagyságú 
terület térkővel történő burkolásához a szabadtéri színpad körül, valamint a műfüves pályához vezető 
útszakaszon, továbbá „Flintstone” autó, fa vonat és vagonok, rugós hinta, fészekhinta, mászó torony, fa ülőke 
játszóeszközök telepítéséhez, cseréjéhez, KRESZ táblák javításához, azzal a kikötéssel, hogy a munkavégzés 
során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  313/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Településszerkezeti Tervének 
elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatát az alábbi melléklet szerint módosítja: 
 

1. melléklet:  Hatvan város NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. fejlesztésével összefüggő 
Településszerkezet Fedvényterve M=1:10 000” 

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

 
(A 313/2018. (IV. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  314/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan kisajátítási 
kártalanításához szükséges pénzügyi fedezet többlet költségét 580.000,- Ft összegben, valamint az ingatlan 
kisajátítási kártalanításához szükséges igazságügyi szakértői vélemény elkészítésének a pénzügyi fedezetét 
114.030,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletében a „Temető melletti ingatlan 
kisajátítása” költséghely terhére biztosítja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. április 27. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  315/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani városi temető támfal II. ütem stabilizálásának 
kivitelezési munkáihoz kapcsolódó többlet felvonulási költséget, mint pótmunka költséget a TÓ-NETT Kft. 
(székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.) részére 2.500 euró + áfa, azaz kb. 987.425,- Ft (a kifizetéskor aktuális 
MNB középárfolyamnak megfelelő) összegben megtéríti. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a többlet felvonulási költségek megtérítése 
érdekében járjon el a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával szemben, a szükséges intézkedéseket, eljárási 
cselekményeket végezze el.” 



 
H a t á r i d ő  : 2018. május 2. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  316/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BUDASZER Kft. (székhelye: 1165 Budapest, Papír utca 48.) 
kérelmére nyilatkozza, hogy amennyiben a Hydrosystem Mérnöki Iroda Bt. (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Dr. 
Nagy Gyula út 16.) által 22/2017 számú terv alapján a 626,1 m hosszúságú ivóvízvezeték és 617,5 m hosszúságú 
szennyvízvezeték megvalósul, úgy szándékában áll a vezetékeket ingyenesen önkormányzati tulajdonba venni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ivóvíz- és szennyvízvezeték önkormányzati 
tulajdonba vételéről szóló megállapodás aláírására azzal, hogy azt a megállapodás megkötését követően utólagos 
jóváhagyásra a képviselő-testület elé kell terjesztenie.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  317/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa 
György u. 13.) megkötött erősáramú hálózat tartószerkezetének idegen tulajdonú eszköz elhelyezésére történő 
felhasználására vonatkozó bérleti szerződés 1. számú mellékletét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés 
1. számú mellékletének aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 317/2018. (IV. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  318/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 124/2018. (II. 22.) számú határozatát.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (átvezetésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  319/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/3 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Dembinszky és Klapka utca sarkán található 7405 m2 nagyságú  önkormányzati ingatlanra vonatkozó, 2016. május 
19. napján megkötött bérleti szerződést jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 1. (módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
  Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 
BÉRLETI SZERZ ŐDÉS  

1. számú módosítása 
 
amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Név:  Hatvan Város Önkormányzata  
Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefon:  37/542-300 
Képviseletében:  Horváth Richárd polgármester 
KSH törzsszám:  15729394-8411-321-10 
Adószám:   15729394-2-10 
Bankszámlaszám:   K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
 
mint bérbeadó (a továbbiakban: bérbeadó) 
 
 másrészről:  



Név:  Skynetcomp Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely:  3200 Gyöngyös, Táncsics út 4. 
Cégjegyzékszám:   10-09-031381 
Adószám:  23059452-2-10 
Képviseli:   Dán Gyula, ügyvezető, mint bérlő (a továbbiakban: bérlő) 
 
együttesen felek (továbbiakban: szerződő felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
A bérbeadó és a bérlő között 2016. május 19. napján bérleti szerződés jött létre, melynek tárgya a hatvani 3825/3 hrsz.-
ú, közterület megnevezésű, 7405 m2 nagyságú, ingatlannak 3907 m2 nagyságú területe. A bérleti jogviszony 10 évi 
határozott időtartamra jött létre.  
Felek a bérleti szerződést – 2018. május 1. napi hatállyal - közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:  
 
1.) A szerződés személyi része akként módosul, hogy a bérleti jogviszonyból, mint bérbeadó kilép Hatvan Város 
Önkormányzata, és helyette a bérleti jogviszonyba, bérbeadóként belép a: 
 
„Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.  
Székhely:  3000 Hatvan, Szepes Béla u.2. 
Cégjegyzékszám:   10-09-034320  
Adószám:  24756107-2-10.  
Képviseli: Maruzsné Németh Beáta ügyvezető, mint bérbeadó ( a továbbiakban: bérbeadó)” 
 
2.) A szerződés 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„ 11.) Mivel jelen szerződés határozott időre jött létre, így az megszüntethető: 
a.) közös megegyezéssel, írásban, azonban a megszüntető okirat aláírását követő 30 napig a bérlő még köteles a 
bérleményt működtetni; 
 
b.) azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, hogy a másik féltől nem 
várható el a szerződés további fenntartása: így különösen: 
 
- ha bérlő bármely kettő havi (akár a szezonális, akár a szezonon kívüli) bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, azt 
nem fizeti meg. Ebben az esetben a bérbeadó köteles a bérlőt a következményekre figyelmeztetéssel a teljesítésre 
írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban 
felmondással élhet a tárgyhó utolsó napjára; 
- karbantartási kötelezettségének olyan súlyos módon nem tesz eleget, hogy az az ingatlan állapotát jelentősen 
veszélyezteti; 
- a bérlő a bérleményekben tiltott termékeket forgalmaz és ezek forgalmazásával a második felszólítást követően sem 
hagy fel; 
c.) rendes felmondással, 90 napos felmondási idő közbeiktatásával. „ 
 
3.) Egyebekben a bérleti szerződésnek a jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései továbbra is változatlanul 
hatályban maradnak. 
 

Hatvan, 2018. …………...   
 

Hatvan Város Önkormányzata Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Skynetcomp Kft. 
kilépő bérbeadó belépő bérbeadó bérlő 

 
Határozat száma :  320/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti 5331/24 hrsz.-ú 
portaépület átalakítási és karbantartási munkáihoz kapcsolódó hő- és füstelvezető nyílászáró és rendszer 
kialakításával a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 2.160.016,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 3. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  321/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti 5331/24 hrsz.-ú 
portaépület átalakítási és karbantartási munkáihoz kapcsolódó informatikai és hírközlési rendszer kialakításával 
Kurcsik Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bartók Béla utca 8.) bízza meg bruttó 2.371.772,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőket.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
 a t á r i d ő  : 2018. május 3. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  322/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch Elektronika Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 
3978/67 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Hajós Alfréd utcában található játszótér területén parkosításhoz, 
valamint padok, kukák és játszóeszközök festéséhez, cseréjéhez, azzal a kikötéssel, hogy a munkavégzés során 
a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 2. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  323/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 48.073.000.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 30.000.000.-Ft összegig pályázati forrásból biztosított, az 
ezen felüli 31.052.710.-Ft összeg önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az úfelújítások, útépítések 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Arany János utca felújítása” elnevezésű, nettó 
48.073.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető, a Bíráló Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető; 
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  324/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere és Hatvan 
Város Önkormányzata között létrejött helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási 
szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodást utólagosan a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja.” 
 
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 

 

MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött 
egyrészt Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere (nevében eljár dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár), a továbbiakban: Miniszter ,  
 
másrészt Hatvan Város Önkormányzata (nevében eljár   Horváth Richárd  polgármester), a továbbiakban: 
Önkormányzat 



 
között (a továbbiakban együtt: Felek)  
 
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tv. 5.§ (3) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi 
személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása feltételeinek rögzítése 
céljából, az alábbiak szerint: 
 

1. Miniszter tudomásul veszi az Önkormányzat bejelentését, amely szerint az Önkormányzat területén a 
menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátásáért felelős, a város területén helyi járatokkal ellátandó helyi 
személyszállításra a      (továbbiakban Szolgáltatóval) közszolgáltatási szerződést kötött. A közszolgáltatási 
szerződés teljesítésének kezdő időpontja 2018. 04. 01; befejező időpontja: 2019. 12. 31. 

 
2. Miniszter az Önkormányzattal kötött jelen Megállapodás alapján hozzájárul a Megállapodás 1. sz. 

mellékletében tételesen felsorolt regionális járatok helyi vonalakkal közös szakaszán a menetrendben 
meghirdetett megállóhelyek viszonylatában e járatok helyi tarifával, helyi személyszállításban történő 
igénybevételéhez.  
A Miniszter megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretében a helyi 
személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásával 
kapcsolatos feladatok ellátásával. Az 1. melléklet tartalmazza a járatok települést érintő menetrendi kivonatait 
is.  

 
3. A helyi tarifával igénybe vehető járatokon, a helyi viszonylatú utazásoknál az 1. pontban meghatározott 

közszolgáltatási szerződésben megállapított, helyi járatokra érvényes tarifát és utazási kedvezményeket kell 
alkalmazni. A helyi tarifa alkalmazása a helyi menet- és bérletjegyek használatát és elfogadását, valamint a 
helyi járatokon érvényes kedvezmények igénybevételi lehetőségét jelenti. A helyi tarifa alkalmazásával 
összefüggő szociálpolitikai menetdíj-támogatás igénybevételi rendje a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően történik.   

 
4. A járatok helyi tarifával való igénybevételi lehetőségének meghirdetése Szolgáltató feladata. A Szolgáltató 

menetrendi kiadványaiban és az autóbuszokon köteles feltüntetni a helyi tarifa alkalmazását a helyi utasok 
esetében. Amennyiben a regionális járat egy adott helyi autóbuszvonal valamennyi megállóhelyén megáll, a 
járat helyi viszonylatszámmal is ellátható. 

 
5. Szolgáltató a Megállapodás fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel kísérni az utasforgalom 

alakulását és az utazási igények változását, s azok függvényében – az Önkormányzattal történt egyeztetés 
alapján - a menetrend módosítását kezdeményezheti A módosítás jóváhagyása során Miniszter az 
Önkormányzat véleményét lehetőség szerint figyelembe veszi. 
 

6. Szolgáltató a Megállapodással érintett regionális járatairól köteles elkülönített belső számviteli nyilvántartást 
vezetni, ezen belül külön kimutatni a regionális járatokkal végzett helyi és regionális személyszállítás 
teljesítményi adatait, bevételeit és az azokat terhelő ráfordításokat. Ezen kimutatásokat Szolgáltató köteles a 
Miniszternek külön felhívás nélkül, az éves beszámolási kötelezettséggel egyidejűleg, március 31-ig 
megküldeni. A bevételek és ráfordítások meghatározásának és nyilvántartásának rendszerét Szolgáltató köteles 
számviteli politikájában meghatározni.   
 

1. Szolgáltató a Megállapodással érintett regionális járataira nézve nem jogosult a bevételekkel nem fedezett, 
indokolt költségei megtérítése iránti igényt érvényesíteni a Miniszter felé. Amennyiben a körülmények 
változása következtében az érintett járatok vagy ezek egyike veszteségessé válik, Felek a Szolgáltató 
kezdeményezésére egyeztetést folytatnak le és módosítják a Megállapodás feltételeit. Megegyezés hiányában a 
Megállapodás 30 napon belül felmondható.  
A Megállapodással érintett járatok finanszírozásáról és a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeik 
megtérítése iránti igényről az Önkormányzat és a Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján külön 
szerződésben rendelkezhetnek. 
 

7. Jelen Megállapodást Felek határozott, legfeljebb a Miniszter és a Szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés 
időtartamával megegyező időre kötik, a Megállapodás      és    közötti időszakra jön létre. A Megállapodás csak 
rendkívüli esetben, nyomós indokok alapján, előzetes írásbeli felszólítást és türelmi idő eredménytelen elteltét 
követően, 90 napos felmondási idővel mondható fel.  

 
8. Jelen Megállapodás közös megegyezéssel, 90 napos határidővel bármikor megszüntethető. 

 



9. A Megállapodást érintő nyilatkozatok kiadása, a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása, valamint 
egyéb Megállapodást érintő megkeresések ügyében az NFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályának vezetője 
jár el. 

 

11.    Az 1. számú melléklet jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 
 
    Budapest, 2018. 03. 30. 
 

______________________ _______________________ 
 

a Miniszter nevében 
 

 
az Önkormányzat nevében 

 
A Megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem: 
 
……………………………. 
    a Szolgáltató nevében 
 

Határozat száma :  325/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Galga H&H Kft.-vel (székhely: 2193 
Galgahévíz, Fő út 84.) megkötött megbízási keretszerződését módosítja olyan módon, hogy a keretösszeget 
bruttó 726.200,- Ft-ra  módosítja. 
A 168/2018. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat alapján biztosított bruttó 500.000,- forinton felüli bruttó 
226.200,- Ft többletköltség fedezete 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  : azonnal (módosított szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  326/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 250/2018. (III. 29.) számú határozatát olyan 
módon, hogy a „2018. április 15-ei” szövegrész helyébe a „2018. április 18-ai” szövegrész lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 30. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  327/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 251/2018. (III. 29.) számú határozatát olyan 
módon, hogy a „2018. április 1.” szövegrész helyébe a „2018. április 16.” szövegrész lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 30. (a módosítás átvezetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  328/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. 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 3 040 
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 
Liszt Ferenc M űvelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   
fűtési rendszerének felújításához kapcsolódó  
épületgépészeti engedélyezési és kiviteli tervezési munka 267 

épületvillamossági rendszerének teljes felújításához kapcsolódó  
épületvillamossági kiviteli tervezési munka 788 
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 7 457 

Összesen:  25 000 
 

Határozat száma :  329/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) épülete tetőhéjazatának felújítási munkáinak elvégzésével a Quercus Hungary 
Zrt.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 5. II/1.) bízza meg bruttó 3.039.711,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. május 7. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  330/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8. 
szám alatt található Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszerének felújításához kapcsolódó épületgépészeti 
engedélyezési és kiviteli tervezési munka elkészítésével Smid László egyéni vállalkozót (székhely: 3200 
Gyöngyös, Táncsics u. 3/1.) bízza meg bruttó 266.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. május 7. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  331/2018. (IV. 26.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8. 
szám alatt található Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági rendszerének teljes felújításához kapcsolódó 
épületvillamossági kiviteli tervezési munka elkészítésével a DOVILLTERV Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Szent 
Gellért u. 2.) bízza meg bruttó 787.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. május 7. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  332/2018. (IV. 26.)  sz. zü.  kép v. test. hat.  

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

 
Határozat száma :  333/2018. (IV. 26.)  sz. zü.  kép v. test. hat.  

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

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2018. április 26-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2017. évi tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Lestyán Balázs alpolgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lestyán Balázs alpolgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt a 
szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


