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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
20/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

 
„5/D. Cím 

„Szent György kitüntet ő emlékérem” 
 

9/G. § (1) A „Szent György kitüntető emlékérem” a Hatvani Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő 
személynek adományozható, aki hivatását mindenkor lelkiismeretesen, példaértékűen, legalább tíz éve 
gyakorolja. 

(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése alapján a Hatvani 
Rendőrkapitányság vezetője minden év március hó 31. napjáig tehet javaslatot a polgármester felé. A kitüntető 
emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékérem évente legfeljebb három személynek adományozható. 
(4) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló oklevelet a 

polgármester és az alpolgármester írja alá. 
(5) A kitüntető emlékérem – lehetőség szerint – minden évben a munkaterv szerinti májusi testületi 

ülésen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban nem 
valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
9/H. § (1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű bronz plakett, az adományozásról 

szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 
(2) Az emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori egy havi bruttó minimálbérnek megfelelő összeg. 
(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 
(4) A „Szent György kitüntető emlékérem” kitüntetésben részesült személyekről a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. 
(5) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/E. Cím 

„Szent Flórián kitüntet ő emlékérem” 
 

9/I. § (1) A „Szent Flórián kitüntető emlékérem” a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon szolgálatot 
teljesítő személynek adományozható, aki hivatását mindenkor lelkiismeretesen, példaértékűen, legalább tíz éve 
gyakorolja. 

(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése alapján a Hatvani 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka minden év március hó 31. napjáig tehet javaslatot a polgármester 
felé. A kitüntető emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület 
elé. 

(3) A kitüntető emlékérem évente legfeljebb három személynek adományozható. 
(4) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló oklevelet a 

polgármester és az alpolgármester írja alá. 
(5) A kitüntető emlékérem – lehetőség szerint – minden évben a munkaterv szerinti májusi testületi 

ülésen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban nem 
valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
9/J. § (1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű bronz plakett, az adományozásról 

szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 



(2) Az emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori egy havi bruttó minimálbérnek megfelelő összeg. 
(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 
(4) A „Szent Flórián kitüntető emlékérem” kitüntetésben részesült személyekről a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. 
(5) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/F. Cím 

„Szent Kamill kitüntet ő emlékérem” 
 

9/K. § (1) A „Szent Kamill kitüntető emlékérem” az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásán dolgozó 
személynek adományozható, aki hivatását mindenkor lelkiismeretesen, példaértékűen, legalább tíz éve 
gyakorolja. 

(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése alapján a Hatvani 
Mentőállomás vezetője minden év március hó 31. napjáig tehet javaslatot a polgármester felé. A kitüntető 
emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékérem évente legfeljebb három személynek adományozható. 
(4) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló oklevelet a 

polgármester és az alpolgármester írja alá. 
(5) A kitüntető emlékérem – lehetőség szerint – minden évben a munkaterv szerinti májusi testületi 

ülésen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban nem 
valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
9/L. § (1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű bronz plakett, az adományozásról 

szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 
(2) Az emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori egy havi bruttó minimálbérnek megfelelő összeg. 
(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 
(4) A „Szent Kamill kitüntető emlékérem” kitüntetésben részesült személyekről a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. 
(5) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte.” 

 
2. § Ez a rendelet 2018. június 4-én lép hatályba, és 2018. június 5-én hatályát veszti.  

 
Hatvan, 2018. május 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
21/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § (1) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 



„55. § (1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetében legalább 
három ajánlatot kell bekérni. Az önkormányzat által indított árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés tárgyú, 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás esetében legalább három gazdasági szereplőt, építési 
beruházás tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás esetében legalább öt gazdasági szereplőt 
kell felhívni ajánlattételre. 

(2) Az ajánlattételre felhívott ajánlattevők a közös önkormányzati hivatal által vezetett regisztrációs rendszer 
alapján, annak hiányában referencia ismeretében jelölhetők ki a közös önkormányzati hivatal hatáskörrel 
rendelkező ügyintézője, az önkormányzat által indított közbeszerzési eljárások esetében a polgármester által. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni olyan szolgáltatás megrendelése 
esetében, amely az önkormányzat alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) 
mű létrehozására, bizalmi jellegű jogi, műszaki, pályázati, közgazdasági szakértelmet igénylő, vagy tolmácsolási 
tevékenység végzésére irányul. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályokat nem kell alkalmazni továbbá olyan termék beszerzése 
esetében, amely vonatkozásában rendelkezésre áll a termék gyártójának/forgalmazójának nyilatkozata arról, hogy 
az adott terméket Magyarország területén kizárólagosan gyártja/forgalmazza. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérői kiírásban foglalt határidőig nem érkezik be az önkormányzathoz az (1) 
bekezdésben megjelölt számú ajánlat, vagy az nem felel meg teljes körűen az ajánlatkérői kiírásban foglaltaknak, 
úgy a rendelkezésre álló, az ajánlatkérői kiírásban foglaltaknak maradéktalanul megfelelő ajánlatok közül kell 
kiválasztani a nyertes ajánlattevőt.” 

 
2. § A R. 6. mellékletének az „Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság” alcím alatti 7a. pontjában a 

„Hatvan Város Önkormányzata által működtetett általános iskolával és középiskolával tanulói jogviszonyban álló 
diák” szövegrész helyébe a „Hatvani székhelyű általános iskolával és középiskolával tanulói jogviszonyban álló 
diák” szöveg lép. 
 

3. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba, és 2018. június 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2018. május 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
22/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012 . (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § (1) Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A R. 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
 
2. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba és 2018. június 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. május 30. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 22/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
23/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 

a köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterüle tek használatáról  szóló 17/2016. (VII.1.) önkormán yzati 
rendelet módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § 
(1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § A köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati 
rendelet  6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A tulajdonos köteles gondoskodni:) 
„a) az ingatlan melletti járdaszakasz és - ha az ingatlan mellett zöldsáv is van - az úttestig terjedő teljes terület 

tisztántartásáról, hulladék eltávolításáról, a hulladékgyűjtő edény környezetének tisztántartásáról.” 
 
2. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba és 2018. június 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. május 30. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
24/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításá ról  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(2) A közszolgáltató által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. Gyöngyösi Szennyvíztisztító Telephelyére kell szállítani.” 

 
2. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
 
3. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba, és 2018. június 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. május 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 24/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
 

A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjai:  
 
 

1.   Települési folyékony hulladék 
szállítási, illetve elhelyezési díjai bruttó 4.413,- Ft/m³ 
 
 

2.   Száraz WC tisztítás, 
  szállítás, ártalmatlanítás díja bruttó 18.014,- Ft /db” 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. MÁJUS 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  340/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 30-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 Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. 

évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
3. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. IV. 

negyedévi költségvetése módosításáról, valamint a 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, 
társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról 

5. Előterjesztés Jászfényszaru Város Önkormányzatának a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő üzletrészének 
megvásárlásáról 

6. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2017. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves 
beszámolójáról, a társaság jogutód nélkül felszámolás útján történő megszüntetéséről 

7. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
8. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezetői) 

pályázatának elbírálásáról 
9. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat személyes gondoskodás körében 

nyújtott szolgáltatásairól készült beszámoló elfogadásáról 
10. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési év indításának előkészítéséről 
11. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
12. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola tantermének felújításáról 
13. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással kapcsolatos 

döntésről 
14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a XXI. Század Gyermekeiért Nevelési és Oktatási 

Alapítvány részére 
15. Előterjesztés a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatásáról 
16. Előterjesztés az ITF Harcművészetekért Alapítvány támogatásáról 
17. Előterjesztés Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó orvossal megkötött iskolaorvosi ellátásra vonatkozó 

egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról 
18. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexéről 
19. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 
20. Előterjesztés a kínai partnerkapcsolatok kialakítására vonatkozó keretmegállapodásokról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-20. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
21. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Biró József képviselő 

22. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

23. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

24. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

25. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Végső Company 60 
Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

26. Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó bérleti-
üzemeltetési szerződések utólagos jóváhagyásáról 

27. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, étterem és söröző 
bérletére vonatkozó szerződés megszüntetéséről 

28. Előterjesztés gépjárművek beszerzéséről a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére 
29. Előterjesztés gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséről  
30. Előterjesztés a „Nemzeti értékek bemutatása” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 



31. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület pályázatához kapcsolódó döntésről  
32. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
33. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
34. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 

összegzésről 
35. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
36. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
37. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
38. Előterjesztés az Arany János utca útfelújításához szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról 
39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 
40. Előterjesztés a hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 
41. Előterjesztés a hatvani 2684/22 hrsz.-ú földrészleten található 78 m2 nagyságú terület elidegenítésével 

kapcsolatos döntésről 
42. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
43. Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2017. évi végrehajtásáról 
44. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2017. évi ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 22-44. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
45. Egyebek” 

 
Határozat száma :  341/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 807. (X. 27.) 2016. évi, a 439., 440., 441., 453. (VIII. 31.), 
574. (X. 26.), 614. (XI. 9.), 663. (XI. 30.) 2017. évi,  és a 34., 35., 36., 48., 53. (I. 25.), 102., 106., 107., 108., 109., 
121., 125., 126., 157., 158., 159., 160., 161., 168., 169., 173., 174., 175., 176., 177., 178. (II. 22.), 183. (III. 13.), 
186., 187., 189., 193., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 
211., 212., 219., 220., 221., 225.,  226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 234., 241., 242., 246., 247., 250., 251., 
252. (III. 29.), 255., 256., 257., 258., 259., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273., 
274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 281., 282., 283., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 295., 296., 
297., 298., 299., 301., 302., 305., 306., 307., 308., 310., 313., 325., 326., 327. (IV. 26.) 2018. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  342/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2017. évi, Hatvan város 
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 8. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  343/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat mellékletét képező, 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi zárszámadási 
javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) 
csökkentett bevételi főösszegét             7.856.191 Ft-ban 
b)  kiadási főösszegét                                                                    3.671.153Ft-ban állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben található. 
Egyenleg: 9.742.001 Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően 
gyakorolja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 343/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 



Határozat száma :  344/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámoló, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás pénzmaradványa: 9.742.001 
Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

 tartalék: 8.957.904 Ft 
 2018. évi működési kiadásra beépítve: 784.097 Ft. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  345/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3.006.044.958 Ft főösszeggel elfogadja 
A Társulás vagyonmérlegét a határozat melléklete tartalmazza. 
 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által elszámolt 
értékcsökkenés összege 188.890.320 Ft 2017. november 15.-ig, mely összeg a vagyonkezelési szerződésből 
eredő visszapótlási kötelezettség alapja. A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft által elismert visszapótlási kötelezettség összege 120.871.021 Ft a Társulás 
mérlegkészítésének időpontjában. A két összeg közötti különbség 68.019.299 Ft amely 2018. évben kerül 
egyeztetésre, ami alapján a Társulás 2018. évi mérlegében kerül elszámolásra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 345/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  346/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 346/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  347/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítását 
az alábbiak szerint: 

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás költségvetésének kiadási és 
bevételi előirányzatai 2017. december 31. fordulónappal: 
 

A Társulás bevételi és kiadási el őirányzata:  3.209.024.666 Ft 
 

Bevételi jogcímek: 
a) Társulás működési bevétel 

Tagönkormányzatok támogatása 666.666 Ft 



b) Társulás felhalmozási bevétele: 
Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft 

 
Kiadási jogcímek: 

a) Működési kiadás 666.666 Ft 
Működési célú kiadások 127.000 Ft 
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 539.666 Ft 
 

b) Felhalmozási célú kiadások (céltartalék) 3.208.3 58.000 Ft 
 
A Társulás 2017. december 31. fordulónapi bevételei és kiadásai előirányzatainak részletezését a határozat 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi költségvetése IV. negyedévi előirányzat 
módosítás elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (társulási tanácsülésen, vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 347/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  348/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2017. évi zárszámadási javaslatát, 
melyek az alábbi tételeket részletezik:  
 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi tel jesítései 2017. december 31. fordulónappal: 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) 
csökkentett bevételi f őösszeg                  3.209.024.666 Ft, 
b)  kiadási f őösszeg                                                                     523.445 Ft. 

 
Bevételi jogcímek: 
a) Társulás működési bevétele 

Tagönkormányzatok támogatása 666.666 Ft 
b) Társulás felhalmozási bevétele: 

Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft 
 
 

2. Kiadási jogcímek: 
a) Működési kiadás 523.445 Ft 

Működési célú kiadások 120.845 Ft 
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 402.600 Ft 
 

b) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft 
 

2. Kiadások és bevételek egyenlege 3.208.501.279 Ft a Társulás kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa, 
melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
A Társulás pénzmaradványa: 3.208.501.279 Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  
- tartalék: 3.208.358.000 Ft 
- 2018. évi működési kiadásra beépítve: 143.249 Ft. 

 
5. A Társulás 2017. évi bevételei és kiadásai megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
6. A Társulás 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
7. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyletek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 3.208.516.789 Ft, a 2017. évi egyszerűsített mérlegét és 
vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és 
részesedések bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
10. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot keletkeztető 
ügyletek bontását nem tartalmazza. 
11. A Társulás a 2017. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni. 

 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (társulási tanácsülésen, vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

(A 348/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma :  349/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a társaság 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatban 321 224 e Ft 
egyező eszköz-forrás oldali mérlegfőösszeggel, -87 444 e Ft összegű eredménnyel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  350/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a társaság tevékenységi 
köreinek a módosítására az alábbiak szerint: 
 
3.1. A társaság TEÁOR’08 szerinti főtevékenysége:  

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 
3.2. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei: 
  7020 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás” 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  351/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
Szepes Béla utca 2.) tagja hozzájárul a társaság nonprofit közhasznú jellegének a törléséhez.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  352/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a társaság cégnevének 
módosítására az alábbiak szerint: 
 
1.1 A társaság cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  353/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy 2018. 



szeptember 15. napjával a taggyűlés elfogadja a társaság ügyvezetője, Soós Péter János e tisztség 
vonatkozásában tett lemondását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  354/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a társasági szerződés 
módosítására a  határozat melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy elfogadja a társasági szerződés 
változásokkal egybefoglalt hatályos szövegét egységes szerkezetben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásban szükséges okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 354/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  355/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő 10.000.000,- Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészének a 
megvásárlása céljából egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson le Jászfényszaru város 
polgármesterével.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  356/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

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

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
értelmében a szövetkezet 2017. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása tárgyában akként, 
hogy az eszközök források egyező főösszege 12.333 eFt, a saját tőke  
-9.046 eFt, befektetett eszközök értéke 5.375 eFt, mérleg szerinti eredménye -2.106 eFt. 

 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, 
hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon arról, hogy a szövetkezet jogutód nélkül 
felszámolási eljárás keretében megszüntetésre kerüljön, figyelemmel a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi. XLIX. törvény 23. § (2) bekezdésére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete igennel szavaz arra, hogy a szövetkezet elnöke a 
felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet az Egri Törvényszéken előterjessze, és e 
vonatkozásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.” 

 
H a t á r i d ő  : a Szövetkezet soron következő közgyűlése 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma :  357/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2017. évi beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését elfogadja.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2018. június 15. 
F e l e l ő s  : „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Határozat száma :  358/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetőjévé (magasabb vezetőjévé) 2018. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig tartó határozott 
időre Semperger Katalint nevezi ki.  
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény 
végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az I fizetési osztály 6 fizetési fokozat garantált illetménye: 187.085,- Ft 
- garantált illetményt növelő további szakképesítés: 18.709,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 194.399,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,- Ft 
- szociális ágazati összevont pótlék: 99.801,- Ft 
- kerekítés: 6,- Ft 
- mindösszesen: 550.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  359/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által a 
személyes gondoskodás körében végzett 2017. évi feladatellátásról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 5. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  360/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számát az alábbiak szerint határozza meg:  
 
1. Óhatvani városrészben összesen: 17 csoport 
a) Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 

4 óvodai csoport; 
b) Hatvani Napsugár Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) 

4 óvodai csoport; 
c) Hatvani Százszorszép Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) 

6 óvodai csoport; 
d) Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

3 óvodai csoport;  
 
2. Újhatvani városrészben összesen: 14 csoport 
e) Hatvani Csicsergő Óvoda   (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) 

3 óvodai csoport; 
f) Hatvani Gesztenyéskert Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 

8 óvodai csoport; 
g) Hatvani Varázskapu Óvoda  (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 

3 óvodai csoport.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  361/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évben is engedélyezi a 2 fő fejlesztő 
óvodapedagógus álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy Óhatvanban az 1 fő fejlesztő 
óvodapedagógus a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) közalkalmazotti 
állományában, Újhatvanban az 1 fő fejlesztő óvodapedagógus a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) személyi állományába kerüljön, továbbá munkaidejük kerüljön megosztásra az érintett 
településrész óvodái között.” 



A személyi állományba helyezésekhez, a szükséges pénzügyi forrás az adott intézmények költségvetésében 
rendelkezésre áll.  
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  362/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évben is engedélyezi az 1 fő 
rendszergazda álláshelyet. A képviselő-testület akként rendelkezik, hogy az 1 fő rendszergazda a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan,Bajcsy-Zsilinszky út 10.) közalkalmazotti állományába tartozzon, 
és munkaideje továbbra is kerüljön megosztásra a település óvodái között.  
Az 1 fő rendszergazda közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi forrás az intézmény 
költségvetésében rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  363/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, Hajós A. u. 
3.) engedélyezi 1 fő 8 órás, vagy 2 fő 4 órás pedagógiai asszisztensnek 2018. szeptember 1-től határozott időre, 
2019. augusztus 31. napjáig történő foglalkoztatását. Erre az időszakra az óvodai létszámkeret 23 főre változik. 
A pedagógiai asszisztens közalkalmazotti állományban történő foglalkoztatásához szükséges pénzügyi forrás az 
intézmény 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  364/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát, mely 
szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – hatodik –  ún. Bosch osztályt kíván indítani. A 
képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a határozat mellékletét képező – együttműködési 
megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGÁLLAPODÁS 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
amely létrejött egyrészről:  
 
a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.  
rövidített elnevezése: Robert Bosch Elektronika Kft. 
Székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. 
Cégj. sz.: 10-09-023832 
Adószáma: 11672953-2-10 
Képviseli: Stein Wolfgang gazdasági ügyvezető igazgató és Károlyfi Ferenc Józsefné személyügyi vezető 
(a továbbiakban: Bosch) 
 
másrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
harmadrészről: 
 
Hatvani Tankerületi Központ (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja)     
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. 



adóigazgatási azonosító száma: 15835152-2-10 
ÁHT azonosítója: 361539 
KSH statisztikai számjele: 15835152-8412-312-10, 
képviseli: Horváth Márta tankerületi igazgató  
(a továbbiakban: Fenntartó) 
 
között az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 
Megállapodó felek rögzítik, hogy közöttük 2013. július 17. napján együttműködési megállapodás jött létre, melynek 
tárgya a Bosch munkavállalói részére a Szent István Általános Iskolába íratott gyermekeik részére igényelt többlet-
szolgáltatások meghatározása, igénybevétele és ellenértéke megfizetésének szabályozása. 
A Bosch képviselői 2018 februárjában jelezték, hogy a dolgozói igények felmérése alapján újabb osztály indítása 
szükséges. Felek az újabb osztály indításával kapcsolatban a 2018/19. tanévben együttműködésüket - a már hivatkozott 
együttműködési megállapodást - kiegészítve az alábbiak szerint szabályozzák: 

 
1. A megállapodás 2.2.1. alpontjának első mondata a következők szerint egészül ki: 

 
„ 2.2.1. A Fenntartó vállalja, hogy az Iskolában a Bosch munkavállalóinak gyermekei számára a 2013/14. tanévben 
elindított egy első osztályt, amelyet a hatodik évfolyamig megtart (a továbbiakban: B. osztály), míg a 2014/15. tanévtől 
egy további első osztályt indított, melyet a hatodik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.II. osztály), míg a 2015/16. 
tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a hatodik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.III. osztály), míg a 
2016/17. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a hatodik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.IV. osztály), 
míg a 2017/18. tanévtől egy további első osztályt indított, melyet a hatodik évfolyamig fenntart (a továbbiakban B.V. 
osztály), míg a 2018/19. tanévtől egy további első osztályt indít, melyet a hatodik évfolyamig fenntart (a továbbiakban 
B.VI. osztály).” 

 
2. A megállapodás 2.2.2. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„A Fenntartó kijelenti, hogy a köznevelésre vonatkozó jogszabályok szerint a körzetes és körzetben dolgozó szülők 
iskoláskorú gyermekeinek iskolai elhelyezése, nevelése megoldott, ezért vállalja, hogy az Iskolában a Bosch 
munkavállalói számára maximum 26 fős, vagy a fenntartó egyedi döntése alapján magasabb létszámmal - indítja el 
és tartja fenn a B. Osztályt, a B.II. Osztályt, a B.III. Osztályt, a B.IV. Osztályt, a B.V. Osztályt, valamint a B.VI. 
Osztályt minden, a Megállapodás időtartamára eső tanítási évben. A felveendő tanulók körére a Bosch 
munkavállalói körében végzett felmérés után írásban – az adott tanítási évre vonatkozóan legkésőbb február hónap 
utolsó napjáig – javaslatot tesz a Fenntartónak. Amennyiben az igény meghaladná a rendelkezésre álló férőhelyek 
számát, a Felek tárgyalásokat folytatnak. A beiratkozás az előzetes igények alapján a jogszabályi előírások szerint 
történik.” 

 
3. A megállapodás 2.2.3. alpontja a következők szerint egészül ki: 
 

„A Fenntartó az Iskola pedagógiai programjában egész napos iskolai rendszerben, többletszolgáltatások 
teljesítését vállalja a B. Osztályba, a B.II. Osztályba, a B.III. Osztályba, a B.IV. Osztályba, a B.V. Osztályba, 
valamint a B.VI. Osztályba felvett gyermekek és szüleik számára, a Megállapodás időtartamára eső minden 
tanítási évben. A Fenntartó a többletszolgáltatásokért szülők terhére, a jogszabályban meghatározott térítési 
kötelezettségeken túlmenően többlettérítési kötelezettséget nem állapít meg. A többletszolgáltatásokat meghaladó 
vagy attól eltérő igények felmerülése esetén a Felek tárgyalásokat folytatnak.” 

 
4. A megállapodás 2.3.1. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„2.3.1. Amennyiben a fenntartó a Bosch dolgozók gyermekei részére a 2018/19. tanévtől újabb osztályt indít, úgy a 
Bosch kötelezettséget vállal arra, hogy az osztály elhelyezéséül szolgáló tanterem felújításához szükséges anyagi 
forrást biztosítja, mely a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Hatvan Város Önkormányzata között létrejött 
együttműködési megállapodás alapján kerül elszámolásra.  Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a 
tantermet felújítja 2018. szeptember 1-ig (Iskolai Bosch Beruházás VI.). Az Önkormányzat, mint tulajdonos, a 
Fenntartó feltétlen hozzájárulását adja az ingatlanon végrehajtandó Iskolai Bosch Beruházás VI. 
végrehajtásához.” 

 
5. A megállapodás 2.3.2. alpontja a jelenlegi szöveg változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„A Bosch a 2018/19. tanévtől indítandó újabb Bosch osztály részére saját költségére – a meglévő tantermi bútorzat 
és felszerelés áttekintése után - beszerzi és térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába adja a Felek által 
kölcsönösen elfogadott bútorokat, berendezési és felszerelési tárgyakat, amelyeket Önkormányzat és a Fenntartó 



kizárólag az Iskolában, a Megállapodásban meghatározott célok megvalósítására használhatja (a továbbiakban: 
Iskolai Tárgyi Eszköz-beszerzés VI.)” 

 
6. Felek az együttműködési megállapodás 2. sz. mellékletét képező Hatvan Város Önkormányzata és a Fenntartó között 
létrejött kiegészítő megállapodást a következők szerint módosítják: 
A megállapodás 1. pontja a következőre módosul: 
 

„1. A Fenntartó a megállapodás 2.2 pontjában meghatározott többletszolgáltatások nyújtására és a Bosch által 
igényelt ügyeleti időszakra (6:00-8:00 és 16:00-18:00) további 1 plusz, azaz mindösszesen 11 plusz álláshely 
pénzügyi fedezetét biztosítja, amely tartalmazza a mindennapi német nyelvoktatást, valamint heti váltásban úszás, 
lovaglás/korcsolyázás, tánc foglalkozást biztosító személy, valamint a nevelő-oktató munkát segítő személy 
foglalkoztatását. Az ügyeleti időre járó illetményt és a jelen pontban részletesen megjelölt többlet szolgáltatások 
ellenértékét továbbá az osztályonkénti plusz két álláshely (1-5. évfolyam), valamint plusz egy álláshely (6. 
évfolyam) pénzügyi fedezetét Hatvan Város Önkormányzata biztosítja.” 
 

A megállapodás 2. pontja az alábbira módosul: 
 

„2. Az 1. pontban meghatározottak biztosítására az Önkormányzat a Bosch által a részére nyújtott Rendszeres 
Hozzájárulás összegéből a 2018/19. tanévtől bruttó 3.354.000,-Ft/hó, azaz Hárommillió-háromszázötvennégyezer 
forint/hó összegű támogatást nyújt a Fenntartó számára.” 

 
Megállapodó felek az Iskolai Bosch Beruházás VI. tekintetében a beruházás tartalmát, ellenértékét, a kivitelezéssel 
kapcsolatos, az egyes feleket terhelő kötelezettségekről és illető jogosultságokról megkötik, és az együttműködési 
megállapodás 4. sz. mellékletévé teszik a jelen kiegészítő okirat mellékletét. 
 
Egyebekben az együttműködési megállapodás és a 2. és 3. sz. mellékleteit képező kiegészítő megállapodásnak jelen 
módosításokkal, kiegészítésekkel nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen módosítás és annak mellékletei 2018. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
 
Hatvan, 2018. …………....        Hatvan, 2018. …………....           Hatvan, 2018. ……….... 
 
 Robert Bosch                   Hatvan Város Önkormányzata        Hatvani Tankerületi Központ 
Elektronika Kft.                                                                                                                           

 
Határozat száma :  365/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István Általános 
Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) II. emeletén lévő 203-as tantermének BOSCH tanteremmé történő 
átalakítási munkáinak, valamint az I. emeletén lévő 104-es terem részleges festési munkáinak elvégzésével a 
Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 2.992.032,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 2018. évi 
együttműködési megállapodás terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  366/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei között a 2018. évben 
183.680.916 Ft kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben 170.385.000 Ft 
erejéig beépítésre került, 13.296.000 Ft az általános tartalék terhére kerül finanszírozásra, valamint 21.188.467 Ft 
a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
            Melléklet 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. által megkötött városfejlesztési megállapodás 
2018. évi tervszámai 
Fedezet: 



 
A megállapodás alapján 2018. évre számított összeg 173.136.997 Ft 
2017. évről áthúzódó kötelezettség 31.732.406 Ft 
Fedezet összesen:  204.869.383 Ft 
 
Kiadások: 
Működési kiadás: 
Szent István Általános Iskola Bosch osztállyal kapcsolatos kiadása:  76.151.000 Ft 
Gesztenyéskert Óvoda Bosch csoporttal kapcsolatos kiadása:  58.414.916 Ft 
Nyári tábor óvodás, iskolás gyermekeknek 3.450.000 Ft 
Működési kiadás összesen:  38.015.916 Ft 

 
2018. évi fejlesztések 

 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 

tető javítása 1.800.000,- Ft 
érintésvédelmi, villámvédelmi hiányosságok pótlása 980.000,- Ft 
Konyha felújítás 500.000,- Ft 

Hatvani Csicsergő Óvoda 
tető javítása 3.700.000,- Ft 

Bosch iskolai osztály kialakítása 
1 osztályterem 3.000.000,- Ft 

Közösségi főiskola labor 
1 labor kialakítása 3.000.000,- Ft 

Hajós úti Bölcsőde 
játszótéren ütéscsillapító kialakítása 300.000,- Ft 

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal  
érintésvédelem 1.000.000,- Ft 

Közétkeztetési konyhák (4 db) 
érintésvédelem 2.000.000,- Ft 

Hatvani mentőszolgálat 
eszközbeszerzés 1.300.000,- Ft 

Horváth M. úti gyermekorvosi rendelő 
érintésvédelem 500.000,- Ft 

Közlekedésbiztonsági programsorozat 
3 alkalommal 3.000.000,- Ft 

 
Munkásszálló kialakítása 

Tervezés, infrastruktúra és parkoló helyek 20.000.000,- Ft 
Hatvani Csicsergő Óvoda 

további tető javítása 441.000,- Ft 
Hatvani Varázskapu Óvoda 

tető javítása 1.477.000,- Ft 
Elektromos töltőállomások  

önerő 667.000,- Ft 
 
Mindösszesen: 45.665.000.- Ft 
 
Kiadás mindösszesen: 183.680.916,- Ft 
 
2019. évre áthúzódó: 21.188.467,- Ft 

 
Határozat száma :  367/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési 
megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges megbízási szerződéseket az 
önkormányzat nevében megkösse. A megbízási szerződések pénzügyi fedezete a 366/2018. (V. 30.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (a megbízási díj kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  368/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a XXI. század Gyermekeiért 
Nevelési és Oktatási Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán út 13.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 4571 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Gódor Kálmán út 13. szám 
alatti óvoda területén 2 db hinta telepítéséhez, esés védelmet biztosító gumiburkolat kiépítéséhez a két új 
hintaállvány és a 2 db meglévő fészekhinta alá, valamint a Napsugár Óvoda felirat elhelyezéséhez az épület keleti 
falára. 
Az óvoda területén a játszóeszközök és a gumiburkolat telepítése során a munka- és balesetvédelmi szakmai 
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. június 11. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  369/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Karrier Nemzetközi Oktatási és Művészeti Alapítvány 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kisfaludy u. 23.) részére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer 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. június 30. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  370/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ITF Harcművészetekért Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Móra Ferenc u. 55.) részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg a Hatvan 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/20128. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a 
„Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 1. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  371/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal az 
iskolaorvosi feladat ellátására megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel 
módosítja a határozat melléklete szerinti tartalommal.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási szerződés az iskola orvosi ellátás egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
másrészről Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvos (születési helye, ideje: Mátraverebély, 1948. február 5. 
orvosi nyilvántartási száma: 28392 vállalkozói igazolvány száma: ES-259532) Hatvan, Tóth Á. u. 14.,  mint 
egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett:  
 
Előzmények: 
 Felek rögzítik, hogy 2007. december 11. napján iskolaorvosi ellátásra vonatkozó vállalkozási szerződést 

(továbbiakban: szerződés) kötöttek egymással, melyet 2009. november 30-án valamint 2015. április 15-én 
közös megegyezéssel módosítottak.  
A felek a szerződést – jelen szerződés keretében – közös megegyezéssel egységes szerkezetben módosítják. 

 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy szolgáltató az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM 

rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi feladatokat az intézmények tanulói részére a szerződésben 



foglaltaknak megfelelően biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziumban (3000 Hatvan, 

Balassi B. u. 17 szám), Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban (3000 Hatvan, 

Bajcsy-Zsilinszky út 6. szám), Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakiskola, Szakiskola és 

Felnőttek Általános Iskolájában (3000 Hatvan, Csaba Vezér utca 6. szám). A szolgáltató kijelenti, hogy jelen 

szerződésben foglalt tevékenységek végzésére jogosult. 

 
2.) Szolgáltató az iskolaorvosi feladatok keretében vállalja 

a.)  a tanulók egészségi állapotának vizsgálatát, követését, 

b.)   a tanulók évenkénti orvosi vizsgálatát a vonatkozó módszertani irányelv szerint, 

c.) a krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett 

fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen 

gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adását, 

d.) a testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a 

bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlését, 

e.) az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködést és végrehajtásának ellenőrzését,  

f.) a külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai védőnővel 

együttműködve, 

g.) szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzését 

h.) pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzését, 

i.) testnevelési csoportbeosztás elkészítését, gyógytestnevelés ellenőrzését, 

j.) iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzését, dokumentálását, 

k.) járványügyi előírások betartásának ellenőrzését, fertőző megbetegedések esetén a járványügyi 

intézkedéseket, elrendelését, megtett intézkedésétekről az illetékes járási hivatal értesítését, 

l.) közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, értesíti az 

illetékes járási hivatalt,  

m.) az iskolában bekövetkezett balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátását, majd a tanuló 

háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz illetve egyéb intézménybe irányítását, 

n.) az oktatási intézmény iskolai egészséges életmódra nevelésében, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtására 

irányuló tevékenységében való részvételt, 

o.) egészségügyi információk közlését e a szülőkkel és a pedagógusokkal, 

p.) önvizsgálati alapismeretek tanítását, 

q.) az intézményi környezet – tantermek, gyakorlati helyiségek, egyéb kiszolgáló helyiségek – ellenőrzését, 

hiányosság észlelése esetén történő intézkedést, 

r.) a tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérését, valamint 

s.) az ellátott tanulókról való nyilvántartás-vezetését, és külön jogszabály szerinti jelentések elkészítését, 

valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálását külön jogszabály szerint az Egészségügyi 

Könyvben. 

 
3.) Szolgáltató működési ideje heti 40 óra. Rendelési ideje:  

a.) Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnáziumban hétfőn és csütörtökön 8.00 órától 12.00 

óráig,  

b.) Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban kedden és szerdán 8.00 

órától 12.00 óráig,  

c.) Grassalkovich Antal Baptista Szakgimnázium, Szakiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános 

Iskolájában pénteken 8. 00 órától 12.00 óráig tart.  

d.) Rendelkezésre állási időt hétfőtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig biztosít a mindenkori Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő által részére biztosított keretből. Megrendelő jogosult a szerződés 

teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni 

 
4.) Megrendelő vállalja, hogy az iskola-egészségügyi feladat ellátásához szükséges védőnőt biztosítja, és vállalja a 

védőnő működésével kapcsolatos indokolt, számlával igazolt kiadások megfizetését. 



 

5.) Szolgáltató részére a jelen szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközöket, a rendelő 

szolgáltató előtt ismert felszerelését használatbavételi és bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül az 

Önkormányzat leltár alapján átadja. 

 

6.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 5. pont szerinti tárgyi eszközök, rendelők felszerelésének 

szükséges karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről gondoskodik, a rendelőket rendeltetésszerűen használja. 

Vállalkozó köteles jelen szerződés megszűnését követően az 5. pont szerinti tárgyi eszközöket, a rendelőket és 

azok felszerelését leltár szerint a megrendelő részére visszaadni. 

 

7.) Megrendelő a szolgáltató részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000,- Ft 

összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával 

igazolt költsége tárgyévben a 100.000,- Ft-ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal egészségüggyel foglalkozó osztályán, az eredeti számla bemutatásával (melyről az 

osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára) tárgyév december 15. napjáig nyújthatja be. A 

megrendelő a támogatást, a számla bemutatását követő 15 napon belül utalja át a szolgáltató részére. 

 

8.) Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkozzák, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 

rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 371/2018. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozat 

biztosít. 

 

9.) Jelen szerződés 2018. június 1. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik 

fél jogosult rendes felmondása által megszüntetni.  

 

A felmondás a tanév végére szólhat, a felmondási idő 6 hónap. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 

rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik 

fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben vállalkozó a jelen szerződés 

szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve a leltár szerint átadott ingó és ingatlan 

dolgokkal kapcsolat 5. pont szerinti kötelezettségének a megrendelő általi írásbeli felszólításban megjelölt 

határidőn belül nem tesz eleget. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, illetve 

módosíthatják. 

 

10.) Felek jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

valamint a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások az 

irányadók. 

 

11.) Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per esetére kikötik – 

hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

 

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 

aláírják.  

 

Hatvan, 2018. ………..…....... 

 

 Horváth Richárd Dr. Medgyesi János 

 polgármester szolgáltató 

 Hatvan Város Önkormányzata  

 megrendelő  

 
 
 



Határozat száma :  372/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Etikai Kódexet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 1. napjától 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 372/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  373/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Márton 3000 Hatvan, Forgács Simon utca 42. szám 
alatti lakosnak, mint kérelmezőnek engedélyezi Hatvan város nevének használatát. A névhasználat célja, hogy a 
„Hatvani Veterán Verdák” klub nevében, a klub tevékenysége során használja a „Hatvani” nevet. A „Hatvani” név 
használatának engedélye határozatlan időre, legfeljebb a klub működésének idejére szól. A névhasználat 
díjmentes. 
A kiadott engedélyt vissza kell vonni: 
a) ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az önkormányzat, a város lakossága, vagy a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti, 
b) ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 8. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  374/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete partneri keretmegállapodást köt a Kínai Népköztársaságban 
működő Kínai Idegenforgalmi Turisztikai Egyesülettel a határozat mellékletét képező tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a keretmegállapodás aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. június 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

 Idegenforgalmi keretmegállapodás 
 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. adószáma: 
15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester 
másrészről a Kínai Idegenforgalmi Turisztikai Egyesület (székhelye: Peking, Kína) 
képviseli:…………………………… 
(továbbiakban együtt: Felek) 
 

I.) Megállapodó felek a kulturális turizmus, a személyi turizmus, a tradicionális turizmus, valamint az idegenforgalmi 

ipar és a kulturális vállalkozások ösztönzésre, illetve a kínai és a magyar nép közötti megértés és barátság előmozdítása 

érdekében kétoldalú tapasztalatcserére és kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítására törekszik.  

 

II.) A keretmegállapodás értelmében teljes mértékben együttműködnek az alábbi kérdésekben: 

1. Az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján mindkét fél törekszik arra, hogy aktívan együttműködjön és 

tapasztalatot cseréljen az idegenforgalom területén a közös jólét és fejlődés elősegítése érdekében. 

2. Felek törekszenek a rendszeresen kapcsolattartásra annak érdekében, hogy az egymást érintő kérdésekben 

kölcsönösen előnyösen megállapodjanak, tárgyalásokat folytassanak és időszerű, valamint hatékony kommunikációs 

mechanizmust hozzanak létre. 

3. Felek "Az övezet és út" keretében vállalják a turizmushoz és az idegenforgalomhoz kapcsolódó fórumok 

megrendezését, valamint a közös cserék és a látogatások rendszeres megszervezését.   

4. Mindkét fél integrálja a forrásokat, turisztikai és kulturális képzéseket valósítanak meg és az együttműködés 

értelmében a kínai és magyar idegenforgalmi iparágakat közösen támogatják. 

 



III.) Felek egyező akarattal jelen megállapodást jóváhagyólag aláírják. Ez a megállapodás két példányban készült és 

ugyanolyan joghatással bír. A megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  

 
Kínai Idegenforgalmi Szövetség      Hatvan Város Önkormányzata 

 

2018-06-05 Peking, Kína               2018-06-05 Peking, Kína 
 

Határozat száma :  375/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete partneri keretmegállapodást köt a Kínai Népköztársaságban 
működő Ázsiai-Csendes-óceáni Sportszövetség Általános Szövetségével a határozat mellékletét képező 
tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a keretmegállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Együttműködési keretmegállapodás 

 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. adószáma: 
15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd polgármester 
másrészről az Ázsiai-Csendes-óceáni Sportszövetség Általános Szövetsége (székhelye: Peking, Kína ) 
képviseli:……………………... (továbbiakban együtt: Felek) 
 
I.) Felek támogatják a kínai és a magyar nép megértését és barátságát úgy, hogy kétoldalú kölcsönösen előnyös 

tapasztalatcserét és együttműködést alakítanak ki. Barátságos konzultáció keretében a felek törekszenek a 

versenysport-, a tömegsport-, a hagyományos sport- és sportágak, a sporttudás és a kulturális vállalkozások 

során együttműködés és folyamatos kapcsolattaratás kialakítására.  

II.) Jelen keretmegállapodás alapján felek a sport területén az alábbiakban működnek együtt: 

1)  Az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján felek aktívan folytatnak tapasztalatcserét és együttműködést 

a sport vonatkozásában, a közös jólét és fejlődése elősegítése érdekében.  

2) Felek rendszeresen tartják a kapcsolatot annak érdekében, hogy az egymást érintő kérdésekben kölcsönesen 

előnyösen megállapodjanak, tárgyalásokat folytassanak és időszerű valamint hatékony kommunikációs 

mechanizmust hozzanak létre. 

3) "Az övezet és út" keretében lehetőségeikhez mérten törekszenek a sporthoz kapcsolódó fórumok 

megrendezésére, valamint a közös tapasztalatcserék és a látogatások rendszeres megszervezésére.   

4) Felek közösen integrálják az erőforrásokat, a fejlődés érdekében előremozdítják a sporttal, a testneveléssel 

és az ehhez kapcsolódó kultúrával kapcsolatos tapasztalatcseréket, valamint az együttműködés értelmében 

a kínai és magyar sportágakat közösen támogatják. 

III.) Felek egyező akarattal jelen megállapodást jóváhagyólag aláírják. Ez a megállapodás két példányban készült és 

ugyanolyan joghatással bír. A megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  

 
Kínai Idegenforgalmi Szövetség              Hatvan Város Önkormányzata 

 

 
2018-06-05 Peking, Kína                       2018-06-05 Peking, Kína 

 
Határozat száma :  376/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Táltos 
utca 21.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  377/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a 
közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására, valamint a közműves szennyvíz-szolgáltatás ellátására 
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseket.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 377/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  378/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közös megegyezéssel megszünteti az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 1661/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Teleki úton található, kivett strandfürdő megnevezésű, 59281 m2 
nagyságú belterületi ingatlan területén található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – 116 m2 nagyságú, több 
helyiségből álló konyha-étterem épületre, valamint hatszög alakú 16 m2 alapterületű sörözőre vonatkozóan 2016. május 
1. napjától 4 éves határozott időre Baranyi József Attiláné egyéni vállalkozóval megkötött szerződést azzal, hogy a 
továbbiakban a Hatvani Szolgáltató Intézmény gondoskodik az ingatlanrészek üzemeltetéséről a szolgáltatások 
biztosítása érdekében.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (szerződés megszüntetése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  379/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény hatékony és színvonalas 
feladatellátása érdekében az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot adó Formont Autó Kft.-től (székhely: 
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53.; adószám:  12550131-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-108598; képviseli: 
Koszonits Zoltán ügyvezető) megvásárol 5 db Renault Master típusú gépjárművet mindösszesen bruttó 
16.319.500,- Ft azaz bruttó Tizenhatmillió-háromszáztizenkilencezer-ötszáz forint értékben. A gépjárművek 
beszerzésére a fedezet a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésében a fizetendő bérleti díjak költséghelyen 
2.857.000,- Ft összegben – mely előirányzat az intézménytől az önkormányzathoz átcsoportosításra kerül –, 
valamint Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az általános tartalék költséghelyen 
13.462.500,- Ft összegben rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződéseket aláírja, 
valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. (szerződések aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  380/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 
gőzmozdonyoknak az átszállításával a hatvani 2627/1 hrsz.-ú (természetben: Hatvan, vasútállmás) területről a 
hatvani 2647/7 hrsz.-ú földrészletre (természetben: Népkert) az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.-t 
(székhely: 1158 Budapest, Körvasút sor 105.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 13.865.860,- Ft összegben. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében a felhalmozási kiadások között a „Népkert 
rendezése” költséghely terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  381/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 
gőzmozdonyok elhelyezéséhez szükséges alapozási és sínépítési munkálatok elvégzésével a hatvani 2647/7 
hrsz.-ú földrészleten (természetben: Népkert) a KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 



Csertői utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
8.255.000,- Ft összegben. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében 5.106.424,- Ft összegben a felhalmozási 
kiadások között a „Népkert rendezése” költséghely terhére, valamint 3.136.860,- Ft összegben az „általános 
tartalék” költséghely terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  382/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 
gőzmozdonyok köré építendő kerítés beszerzésével az Aba-Szer Fémbútor Kft.-t (székhely: 3753 Abod, Tóth utca 
10.) bízza meg bruttó 3.985.971,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos magyarországi forgalmazóját. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai 
között a „Város- és községgazdálkodás” költséghely terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  383/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 
gőzmozdonyok leírását tartalmazó históriás emléktáblák, a táblákat tartó oszlopok elkészítésével, és 
kivitelezésével a Kovácsmester Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 88.125,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai 
között a „Város- és községgazdálkodás” költséghely terhére biztosított.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  384/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 520.075 pályaszámú és a 411.264 pályaszámú 
gőzmozdonyok megvilágításának kivitelezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 
utca 8.) bízza meg bruttó 247.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletében az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai 
között a „Város- és községgazdálkodás” költséghely terhére biztosított.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  385/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a MÁV-
START Zrt.-vel az 520.075 pályaszámú gőzmozdony 25 évre szóló ingyenes átadásával kapcsolatos 
megállapodást megkösse azzal, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjessze.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 1. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  386/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a MÁV Zrt.-
vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a gőzmozdonyok Népkertbe történő áthelyezéséhez 
szükséges speciális vasútépítési anyagok (betonalj, kapcsolószer, sín) ingyenes átadásával kapcsolatos 
megállapodást megkösse azzal, hogy az anyagok értékékének ÁFA-ját Hatvan Város Önkormányzata megfizeti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást annak aláírását követően utóla-gos 
jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 1. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  387/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a HUNG-2018 kódszámú, „Nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatot, amelynek célja a Hatvan Városi Értéktárba felvett 
12 helyi értéket bemutató kiadvány elkészítése. Az elnyerni kívánt támogatás összege bruttó 1.000.000,- Ft, amely 
önerőt nem igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.”  
 
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 :  388/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
részére a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott be/SFP-06240/2018/MKSZ számú sportfejlesztési 
támogatási kérelméhez szükséges bruttó 9.200.000.-Ft összegű saját forrást. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 
kiadások között rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (önerő biztosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  389/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola épületének tulajdonosa hozzájárul a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott be/SFP-06240/2018/MKSZ számú 
sportfejlesztési támogatási kérelmének pozitív elbírálása esetén az épületben történő felújítási munkálatok 
elvégzéséhez. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  390/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 2720 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 14. szám alatt található és a Heves Megyei Kormányhivatal 
használatában lévő ingatlanban található használaton kívüli fürdőszoba irattárnak történő átalakításához a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy az átalakítással járó költségeket a Heves Megyei Kormányhivatal 
viseli azzal, hogy a használati jogviszony megszűnésekor Hatvan Város Önkormányzatával szemben sem 
tulajdoni, sem kötelmi igényt nem érvényesít.” 

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

 
Határozat száma :  391/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Márkus Tamás bérlő részére 
ahhoz, hogy a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 1/1. szám alatti önkormányzati bérlakásban a szoba ablakára 
redőnyt és a három részes ablak 1/3 részére szúnyoghálót szereltessen fel saját költségén, azzal a kikötéssel, 
hogy a bérleti viszonyának a megszűnésekor kártalanítási igény nélkül az eredeti állapotot maradéktalanul 
visszaállítja.” 

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

 
Határozat száma :  392/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



(A 392/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  393/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2018. évi Közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési terve  

 

Ssz. 
A közbeszerzési eljárás 

tárgya 

A közbeszer-
zésre irányadó 

eljárásrend 

A tervezett 
eljárás fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

Az eljárás 
megindításának 
tervezett dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható dátuma 

1. 

Munkagépek tartós 
bérletére vonatkozó 

szolgáltatás 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

60.078.127.-Ft 2018. január 15-ig 2018. április 30-ig 

2. 
Ablakok 

hiányosságainak javítása 
oktatási intézményekben 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

1.719.600.-Ft 2018. április 15-ig 2018. június 30-ig 

3. 

Zöld város 
kialakításához 

kapcsolódó tervezési 
szolgáltatások 
megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

48.115.433.-Ft 2018. május 31-ig 
2018. szeptember 

30-ig 

4. 
Arany János út 

felújításához kapcsolódó 
munkák megrendelése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti eljárás 

50.931.220.-Ft 2018. június 15-ig 
2018. december 

31-ig 

5. 
Tisztítószerek, irodaszer-

papíráru és utántöltő 
anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

14.148.980.-Ft 2018. június 15-ig 
2019. augusztus 

31-ig 

6. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 113. § 

szerinti eljárás 
2.575.000.-Ft 2018. július 15-ig 

2019. szeptember 
30-ig 

7. Villamos energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti eljárás 

18.006.420.-Ft 2018. október 15-ig 
2019. december 

31-ig 

 
Határozat száma :  394/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 2.575.000.-Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 
2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 2.575.000.-Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 



1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető, a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  395/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő 
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, 
összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A 
beszerzés együttes nettó becsült értéke 14.148.980.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 6.570.500.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 5.693.480.-Ft. 
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 1.885.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő 
anyagok beszerzése” elnevezésű, 14.148.980.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 110/2017. (II. 23.) 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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma :  396/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Arany János utca útfelújításához szükséges műszaki 
ellenőri feladatok ellátásával Vass András egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger Vízimolnár utca 7. III. em. 6.) 
bízza meg 500.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II .23.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  397/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 3978/55/A/6 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 7. 2/1. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú kivett lakás megnevezésű 
belterületi ingatlant legalább bruttó 5.400.000,- Ft, azaz Ötmillió-négyszázezer forint kikiáltási értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati 
felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Hatvan, Pázsit út 7. 2/1. sz. kivett lakás megnevezésű ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség 
megteremtése céljából 



 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- Hrsz.:  3978/55/A/6 
- Területe: 55 m2 
- Fekvése: belterületi 
- Címe: 3000  Hatvan, Pázsit út 7. 2/1. 
- Közműellátottság: Közművek kikötve 
- Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  
A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlási jogosultaknak az elővásárlási jogról 
történő lemondása. 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 5.400.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-négyszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 540.000,- Ft, azaz Ötszáznegyvenezer forint, mely az alábbi 
számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötést követő legkésőbb 90 napon belül. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím) annak megjelölését, hogy a hatvani, 3978/55/A/6 helyrajzi számú, kivett lakás 
megnevezésű ingatlanra vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2018. június 18. 16.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „3978/55/A/6 
helyrajzi számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes 
személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

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

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

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

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

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

 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 



határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a meghirdetett ingatlanra kizárólag természetes személyek 
(magánszemélyek) pályázhatnak. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  398/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlan 
belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával, a MIRKU-BAU Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1. 
em. 4.) a magánerő bevonásával megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 
45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletnek, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó 
szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 

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

 
Határozat száma :  399/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő hatvani 2684/22 helyrajzi számú kivett közterület művelési ágú 1 ha 8668 m2 nagyságú földrészlet – a Hatvan 
Város Helyi Építési Szabályairól és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1/a. 
melléklet 8. számú tervlapja szerinti kötelező szabályozási vonalak figyelembevételével – az 1. melléklet szerinti 
változási vázrajz alapján kerüljön megosztásra. A telekmegosztás során a hatvani 2684/23 helyrajzi számú kivett 
közterület művelési ágú, 1 ha 7890 m2 nagyságú, a hatvani 2684/24 helyrajzi számú kivett közterület művelési 
ágú, 595 m2 nagyságú és a hatvani 2684/25 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú, 183 m2 
nagyságú ingatlanok alakulnak ki, amelynek ténye kerüljön bejegyzésre az állami ingatlan-nyilvántartásba. A 
telekalakítási eljárás megindítására, és az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges 
eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 399/2018. (V. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  400/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. 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 

 
               1. sz. melléklet 

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, villámvédelem és tűzvédelem 534 
Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 502 
I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 604 
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 623 
Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 1 480 
Hatvany Lajos Közérdek ű Muzeális Gy űjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.)   
hangcsillapítás 360 
VI-X. sz. körzeti feln őtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendel ő  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/A.)   
érintésvédelem, villámvédelem 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 villám- és tűzvédelme 191 
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 166 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   
tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 261 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségf ejleszt ő Iskola, Fejleszt ő 
Nevelést-Oktatást Végz ő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)   
tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 172 
tartalékkeret 7 814 
Összesen:  25 000 

 
Határozat száma :  401/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) kertjében található gépészeti berendezés körül 
hangcsillapítás érdekében zajvédő fal kialakításával a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész 
u. 64.) bízza meg bruttó 360.000,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  402/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) a főzőkonyha 
villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni 



vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 190.500,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  403/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 5. Sz. Általános Iskolában 
(3000 Hatvan, Szabadság u. 13.) a főzőkonyha villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi 
felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 
meg bruttó 165.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  404/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Szent István Általános 
Iskolában (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) a tálalókonyha érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú 
berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 260.350,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  405/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú II. számú körzeti gyermekorvosi 
rendelő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek 
tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításának és felülvizsgálatának elkészítésével 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 622.300,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  406/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú I., III. és IV. számú körzeti felnőtt 
háziorvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek 
tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok  javításának és felülvizsgálatának elkészítésével 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 603.250,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  407/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Anyatejgyűjtő Állomás (3000 
Hatvan, Bástya u. 8.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálati 
jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításának és felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 501.650,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  408/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Óhatvani Védőnői Szolgálat (3000 
Hatvan, Horváth M. u. 17.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálati 
jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításának és felülvizsgálatának elkészítésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 533.400,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  409/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Galéria (3000 Hatvan, 
Hatvanas u. 2.) érintésvédelmi, villámvédelmi és erősáramú berendezéseinek tűzvédelmi felülvizsgálati 
jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok javításának, felülvizsgálatának és villámvédelmi tervének elkészítésével 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.479.550,- 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. június 8. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  410/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az útkarbantartási feladatterv 2017. évi végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  411/2018. (V. 30.)  sz.  képv. te st. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2017. évi 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


