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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
25/2018. (VI. 28.) 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. § (1) A város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése alapján a Hatvani 
Rendőrkapitányság vezetője tehet javaslatot a polgármester felé. A kitüntető emlékérem adományozására 
vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.” 

(2) A R. 9/G. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) A kitüntető emlékérem – amennyiben az adott évben adományozásra kerül – lehetőség szerint a 

szeptember hónapban megtartandó ünnepi képviselő-testületi ülésen 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.” 
 

2. § (1) A R. 9/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése alapján a Hatvani 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka tehet javaslatot a polgármester felé. A kitüntető emlékérem 
adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.” 

(2) A R. 9/I. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) A kitüntető emlékérem – amennyiben az adott évben adományozásra kerül – lehetőség szerint a 

szeptember hónapban megtartandó ünnepi képviselő-testületi ülésen 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.” 
 

3. § (1) A R. 9/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése alapján a Hatvani 

Mentőállomás vezetője tehet javaslatot a polgármester felé. A kitüntető emlékérem adományozására vonatkozó 
javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.” 

(2) A R. 9/K. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(5) A kitüntető emlékérem – amennyiben az adott évben adományozásra kerül – lehetőség szerint a 

szeptember hónapban megtartandó ünnepi képviselő-testületi ülésen 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.” 
 

4. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba, és 2018. július 2-án hatályát veszti.  
 
Hatvan, 2018. június 27. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
26/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

(Jelen rendelet alkalmazásában:) 
„n) szabálytalan megállás és várakozás: a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek 

elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009.(X.16.) IRM rendelet 
(továbbiakban: IRM rendelet) 1. § b) pontja szerinti meghatározás.” 

 
2. § A R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(2) Közterületen üzemképtelen jármű közterület-használati engedély nélkül legfeljebb 10 napig, közterület-
használati engedéllyel legfeljebb 30 napig tárolható. A hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek tárolására a 
KRESZ 59. § (3) bekezdésének szabályai az irányadók.” 

 
3. § A R 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„18. § A közterületen szabálytalanul elhelyezett járművek vonatkozásában a közterület-felügyelő a közterület-

felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-ában foglaltak szerint jár el. A járművek elszállítása esetén a 
kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre 
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) szabályai az 
irányadók.” 

 
4. § A R. 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„18/A. § A közterület-felügyelő a közterületen szabálytalanul elhelyezett járműre – amennyiben rendőrségi 

intézkedés nincs folyamatban – az IRM rendelet és a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával 
kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról szóló 
512/2017. (XII.29) Korm. rendelet szabályai szerint kerékbilincset helyezhet el, továbbá elrendelheti a jármű 
elszállítását.” 

 
5. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba és 2018. július 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 18/B.-18/D. §-a és a 4/B. melléklete. 

 
Hatvan, 2018. június 27. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd   
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
27/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

az 1. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2018. július 30-án lép hatályba és 2018. július 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. június 27. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 27/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
                                              „1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 
Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  

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



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

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

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

bevezetőjének környéke 
 
 
 



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

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

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

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

GPS koordináták: 19.6831625832    47.6666727447 
 
33. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délnyugati sarka  
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697131.57, X=258527.21, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 



34. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délkeleti sarka 
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697176.04, X=258523.00, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark)”  



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
 

Határozat száma :  412/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 27-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, 
illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is 
tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. június 28-i üléseire előterjesztett 
napirendi pontok tárgyában 

2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2018. évi költségvetésének elfogadásáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt 
pályázat elbírálásáról 

4. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről 
5. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről 
6. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák Honvédelmi Intézkedési Terveinek 

véleményezéséről 
7. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 
8. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök beszerzéséről és 

adományozásáról 
9. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
10. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
11. Előterjesztés Hatvan város logójának használatára vonatkozó engedély visszavonásáról 
12. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
13. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
14. Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé váló 

döntésekről 
15. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtott támogatásból készülő kézilabdapálya 

felújításhoz kapcsolódó döntésekről 
16. Előterjesztés a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvízvezetékkel kapcsolatos döntésről 
17. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
18. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
19. Előterjesztés személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról 
20. Előterjesztés Hatvan város környezeti levegőjének vizsgálatával kapcsolatos döntésről 
21. Előterjesztés a Kossuth téri gyalogátkelőhely áthelyezéséhez kapcsolódó ingatlanhasznosítási szerződés 

megkötéséről 
22. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit utca 7-9-11. szám alatti Társasház felújítási alapjával kapcsolatban 
23. Előterjesztés a hatvani 0299/1 és a 0299/3 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezéséről 
24. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 3000 Hatvan, Pázsit út 7. 2/1. sz. alatt található lakás 

elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről 
25. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 
27. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
Előterjeszt ő, előadó a 11-27. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

28. Egyebek 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és 
felügyelőbizottságának megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról  
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
 
 



 
Határozat száma :  413/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 947. (XII. 15.) 2016. évi, valamint a 118., 122., 162., 163., 
164. (II. 22.), 244., 245., 249. (III. 29.), 260., 261., 292., 293., 294., 311., 312., 314., 318., 320., 321., 322., 324., 
332., 333. (IV. 26.), 338., 339. (V. 9.), 342., 343., 344., 345., 346., 347., 348., 349., 350., 351., 352., 353., 354., 
356., 357., 358., 359., 372., 373., 374., 375., 397., 410., 411. (V. 30.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  414/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, illetve e társulások 
vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való 
részesedésszerzésével összefüggésben szükséges társasági szerződés-módosítást, valamint ehhez 
kapcsolódóan a közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, illetve vagyonkezelési szerződések 
tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma :  415/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Kelet-Nógrád Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, illetve e társulások 
vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való 
részesedésszerzésével összefüggésben szükséges társasági szerződés-módosítást, valamint ehhez 
kapcsolódóan a közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, illetve vagyonkezelési szerződések 
tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma :  416/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Társulás elnöke a Társulást a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) 
üzletrésze alapján megillető szavazati jogát a Társulás társulási tanácsának két ülése között, halaszthatatlan 
kérdésekben a Társulási Tanács részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett gyakorolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma :  417/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Társulás elnöke a Társulást a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) 
üzletrésze alapján megillető szavazati jogát a Társulás társulási tanácsának két ülése között, halaszthatatlan 
kérdésekben a Társulási Tanács részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett gyakorolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 

 



H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma :  418/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy Bag Nagyközség Önkormányzata 
csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez 
szükséges, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének meghozatalát 
követő hónap első napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás jelen határozatnak 
megfelelő módosítását aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén / valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel 

meghozott határozata meghozatalát követően 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja / polgármester 
 

Határozat száma :  419/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy Verseg Község Önkormányzata 
csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez 
szükséges, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének meghozatalát 
követő hónap első napjával, de legkorábban 2018. október 1. napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 
1. mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete szerint. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás jelen határozatnak 
megfelelő módosítását aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén / valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel 

meghozott határozata meghozatalát követően 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja / polgármester 

 
Határozat száma :  420/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a határozat 1-3. számú mellékletei szerint a Társulás 
2018. évi költségvetését elfogja. A határozat hatályba lépésének feltétele, hogy az alábbi évközi módosítások 
beépítésre kerüljenek a Társulás módosított előirányzatába: 

- az ügyvédi munkadíj összege 75.000,- Ft + Áfa/hó összegre módosuljon, 
- az általános tartalék összegének csökkentésével 5.400.000,- Ft összeggel növekedjen a 2018. évben a 

hitel visszafizetése.” 
 

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

 
(A 420/2018. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma :  421/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. u. 10.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2018. augusztus 1. napjától 
2023. július 31. napjáig Bereczkiné Valter Anitát bízza meg. Illetményét 2018. augusztus 1. napjától a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

• Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 283.185,-Ft 
• Intézményvezetői pótlék (40%): 73.080,- Ft 
• Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 25.000,-Ft 
• Kereset összesen: 381.265,-Ft” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. július 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma :  422/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  423/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  424/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  425/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  426/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  427/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  428/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2017/2018. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  429/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 2017/2018. nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  430/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (cím: 3000 Hatvan, Balassi 
Bálint út 44.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  431/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (cím: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  432/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (cím: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  433/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (cím: 3000 Hatvan, Gódor Kálmán 
út 13.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  434/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvani Százszorszép Óvoda (cím: 3000 Hatvan, Hajós 
A. utca 3.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  435/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (cím: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 
Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  436/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (cím: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) Honvédelmi Intézkedési Tervében foglaltakkal egyetért.” 

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

 
Határozat száma :  437/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola 
támogatására” elnevezésű alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére 1.122.680,- Ft, azaz 
Egymillió-egyszázhuszonkettőezer-hatszáznyolcvan forint támogatást nyújt. A fenti összeg Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben az egyéb 
szakfeladatok között szereplő Szent István Általános Iskola Bosch osztály működési kiadásáról kerül 
átcsoportosításra.” 
 
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 :  438/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (3000 Hatvan, Robert 
Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretében 2 db gyermek sürgősségi táska, 3 db vénakereső 
eszköz és 30 db egyedi feliratú munkapóló beszerzésével a BATAMEDICAL HUNGARY, Bata István egyéni 
vállalkozót (székhely: 2509 Esztergom, Temesvári út 19.) bízza meg 1.228.000,- Ft (alanyi adómentes) 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2018. (V. 30.) számú határozata szerint 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (beszerzésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  439/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (3000 Hatvan, Robert 
Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás értelmében az összesen 1.228.000,- Ft (alanyi adómentes) 
értékben beszerzésre kerülő 2 db gyermek sürgősségi táskát, 3 db vénakereső eszközt és 30 db egyedi feliratú 
munkapólót a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány (3000 Hatvan, Szabadság út 27. 4./13.) részére adományozza. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adományozási szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (adományozási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  440/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Patai Mia, André Áron Péter, Kiss Tibor Igor, Nagy Simon, Csőke 
Botond István, Buzma Fábián Vince, Nagy Olivér, Bagyin Vivien, Gulyás Donát, Tari Szabolcs, Kovács 
Levente, Csorba Zsófia, Bognár Róza, Beszer Krisztián Zsombor és Sándor Olivér gyermekeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz Hatszázezer forint – 
támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési 
támogatása” előirányzat terhére.” 

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

 
Határozat száma :  441/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza által a 
hajléktalan ellátás keretében végzett munkáról készült beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  442/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 1. napjától visszavonja a Hatvan város logójának 
használatára vonatkozóan a 339/2017. (VI. 29.) számú határozata alapján Maksa Józsefné egyéni vállalkozó 
(székhelye: 3000 Hatvan, Grassalkovich út 12.) részére kiadott engedélyt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 6. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  443/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő 
város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat megvalósításának keretében az Akcióterületi terv és a 
hozzá kapcsolódó költség-haszon elemzés elkészítésével a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t 
(székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. 2. em. 17.) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt – 
bízza meg bruttó 3.365.500,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 



Határozat száma :  444/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő 
város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat megvalósításának keretében a Zöld infrastruktúra hálózat 
fejlesztési- és fenntartási akcióterv (ZIFFA) és az ehhez kapcsolódó zöld kataszter elkészítésével a Zöldebb 
Városokért Nonprofit Kft.-t (székhely: 1188 Budapest, Villányi út 35-43.) – mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 10.527.030,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati 
forrásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  445/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, „Zöldülő 
város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat megvalósításának keretében a kötelező nyilvánosság 
feladatainak ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) – mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg bruttó 1.757.935,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi 
fedezet a pályázati forrásból biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  446/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium 
(3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) hatvani 2689/1 hrsz-ú ingatlanának tulajdonosa hozzájárul, hogy az ingatlanon 
a Magyar Kézilabda Szövetség a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretein belül kültéri rekortán 
kézilabdapályát alakítson ki. A képviselő-testület az erről szóló megállapodásban foglaltakkal kapcsolatosan 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodásban foglaltak részletes egyeztetésére, azt követően 
aláírására, azzal a feltétellel, hogy soron következő ülésére utólagos jóváhagyás érdekében beterjeszti a 
képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  447/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetségtől a szövetség által 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, hatvani 2689/1 hrsz.-ú ingatlanon elvégzett kültéri rekortán 
kézilabdapálya kialakítás beruházás eredményeként létrejövő, az önkormányzat vagyonában bekövetkező, bruttó 
31.115.000,- Ft értékű gazdagodás térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását.” 
 
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 :  448/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
BUDASZER Budai Szakipari Társulás Kft. (székhelye: 1165 Budapest, Papír utca 48.) által a hatvani 4229 hrsz.-ú 
kivett közterületen (vízvezeték 154 fm, szennyvízelvezetés 142 fm hosszan), a Magyar Állam tulajdonában és a 
MÁV Zrt. vagyonkezelésében álló hatvani 02/5 hrsz.-ú kivett közforgalmú vasút és a hatvani 050 hrsz.-ú kivett 
közforgalmú vasút területeken (vízvezeték 58,5 fm, szennyvízelvezetés 52,2 fm), valamint a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő hatvani 039 hrsz.-ú kivett országos közút 
földrészleten (vízvezeték 4 fm, szennyvízelvezetés 1 db. 1,5x1,5 m alapterületű tolózárakna) létesülő ivóvíz- és 
szennyvízvezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adására, és üzemeltetésére vonatkozó megállapodást 
megkösse azzal, hogy azt utólagos jóváhagyásra az aláírást követő soron következő képviselő-testületi ülésre 
terjessze elő. 
A képviselő-testület a vonatkozó megállapodást azzal a feltétellel köti meg, hogy a vezetékek létesítésével és 
üzemeltetésre történő átadásával felmerülő valamennyi költséget a BUDASZER Kft. köteles viselni.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  449/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Népkertben található gördeszkapálya melletti 
lámpaoszlopokra 2 db térfigyelő kamera elhelyezésével (Axis P5624-E MKZ II PTZ és Axis P3364-LVE típusú 
kamerák) és tartozékainak felszerelésével, valamint a térfigyelő kamerarendszer bővítésével a Global-Line 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 4.139.933,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  450/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 324/2018. (IV. 26.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  451/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Innovációs és Technológiai Miniszterével a helyi 
személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozóan 
megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 451/2018. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  452/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezeti levegőben lévő bűzvizsgálati mintavételezési, 
illetve annak vizsgálati munkálataival a Wessling Hungary Kft.-t (székhely: 1045 Budapest, Anonymus utca 6.) 
bízza meg bruttó 231.140,- Ft áron, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2018. évi városüzemeltetési feladatai között a környezetvédelmi feladatok 
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 :  453/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren lévő gyalogátkelőhely áthelyezése 
kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) ingatlanhasznosítási 
szerződést köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (ingatlanhasznosítási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 453/2018. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  454/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan, Pázsit u. 7-9-11. szám alatti Társasház 
felújítási alapjának 60 Ft/m²/hó összegről 90 Ft/m2/hó összegre történő emelését és vállalja a tulajdoni 
hányadának (11 önkormányzati lakás, lakások összes alapterülete 540 m2) arányában a jelenlegi 32.400,- Ft/hó 
helyett 48.600,- Ft/hó felújítási alap fizetését 72 hónapos futamidőn keresztül azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdoni hányada változásának megfelelően  változhat a felújítási alap mértéke. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a Lakásfelújítási Alap költséghelyen rendelkezésre áll.” 



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

 
Határozat száma :  455/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a határozat melléklete szerint a MIRKU-BAU Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1. em. 4.) tulajdonában álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú kivett játszótér művelési 
ágú, 2260 m2 nagyságú földrészlet és a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 0299/3 hrsz.-ú 
kivett árok művelési ágú, 1076 m2 nagyságú földrészlet telekhatár-rendezéséhez, mely eredményeként a változás 
után a MIRKU-BAU Kft. tulajdonában álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 
2025 m2 területnagysággal, a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 0299/3 hrsz.-ú kivett árok 
művelési ágú ingatlan 1311 m2 terület nagysággal alakul ki. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 0299/1 helyrajzi számú, kivett 
beépítetlen terület művelési ág megnevezésű földrészlet, változási vázrajz alapján létrejövő, 236 m2 nagyságú 
részére, az ingatlanrész forgalmi értékbecslés alapján 4.800,-Ft/m² áron, összesen bruttó 1.132.800,- Ft értékben 
a MIRKU-BAU Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1. em. 4.) telekmegosztással vegyes adás-vételi 
szerződést kössön. 
Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására és az eljárás lefolytatásához, valamint az ingatlanrész 
tulajdonrendezéséhez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 455/2018. (VI. 27.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  456/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  3978/55/A/6 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Pázsit u. 7. 2/1. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére irányuló 397/2018. (V. 30.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlant elidegeníti Varga Balázs László (lakcíme: 3000 Hatvan, Dézsmaszéki 
u. 34.) részére bruttó 5.511.000,- Ft, azaz Ötmillió-ötszáztizenegyezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  457/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/14/A/3 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Tabán út 4. fsz. 1/A. szám alatti belterületi, 18 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan bruttó 3.000.000,- Ft 
vételáron történő megvásárlása tekintetében kapott felhívásra akként nyilatkozik, hogy szerződéses elővásárlási 
jogával élni kíván és az ingatlant meg kívánja vásárolni. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az ingatlanok értékesítéséből 
tervezett bevétel jogcímen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adás-vételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 31. (szerződés megkötése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  458/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth tér 21. fsz. 2. 
szám alatti lakás felújításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg 
bruttó 1.835.150,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a Lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma :  459/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

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

 

2018. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv  

Tervezett feladatok intézményenként  (bruttó E Ft)  
Óvodák    
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 1 477 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Z s. út 10.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 3 040 
villámvédelmi hiányosságok megszüntetése (5 db levezető szigetelése) 445 
Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)    

napelemes pályázat kapcsán felmerülő tetőhéjazat felújítási munkák 4 141 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi  B. út 44.)    

1 db gyermekmosdó teljes felújítása új szennyvíz nyomvonal kiépítésével együtt 3 397 

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. 

508 

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, K ossuth 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, Szaba dság u. 13.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 166 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan,  Bajcsy Zs. út 8.)   



tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 261 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készs égfejleszt 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 4 044 

Összesen:  25 000 
 

Határozat száma :  460/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, 
Hajós A. út 1.) pillangó csoportjának az udvarán található játszóeszközök környezetében ütéscsillapító burkolat 
kialakításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 508.000,- 
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. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  461/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) villámvédelmi hiányosságainak megszüntetésével a Füziexportbau Kft.-t 
(székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 444.500,- 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. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  462/2018. (VI. 27.)  sz.  képv. t est. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) 1 db gyermekmosdójának teljes felújításával és új szennyvíz nyomvonal 
kiépítésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 3.396.256,- 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. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  463/2018. (VI. 27.) zü. sz.  képv . test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja akként határoz, hogy az alapítvány Kuratóriumát az alábbi személyi összetételben 
választja meg határozott, az időrendben legkésőbb meghozott alapítói döntés időpontjával megegyező időponttal 
kezdődő és 2023. december 31. napjáig tartó időszakra: 

A Kuratórium tagjai:   
– a kuratórium elnöke: Skultéti Vilmos 
                                      (lakcím: 2481 Velence, Zuzmó u. 9., 
                                       anyja neve: Jenei Teréz) 
  
 – a kuratórium társelnöke: Lombeczki Gábor 
                                            (lakcím: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 41. I. em. 5., 
                                             anyja neve: Ádám Márta Aranka)      
  
– a kuratórium tagjai: 1) Fain Lászlóné   
                                      (lakcím: 3000 Hatvan, Árpád u. 14.,  
                                       anyja neve: Nagy Ilona) 
 



                                   2) Vitézi Zsolt 
                                       (lakcím: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.,  
                                        anyja neve: Tusai Mária Magdolna)  
 
                                   3) Ragó Attila 
                                       (lakcím: 3390 Füzesabony, Kodály Z. utca 12.,  
                                        anyja neve: Veres Julianna)  

 
A kuratórium elnöke és alelnöke az Alapítványt általánosan és önállóan képviselik.” 

 
(A 463/2018. (VI. 27.) zü. sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  464/2018. (VI. 27.) zü. sz.  képv . test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja akként határoz, hogy az alapítvány Felügyelőbizottságát az alábbi személyi összetételben 
választja meg határozott, az időrendben legkésőbb meghozott alapítói döntés időpontjával megegyező időponttal 
kezdődő és 2023. december 31. napjáig tartó időszakra: 

A Felügyelőbizottság 
- elnöke: Dr. Horváth Gábor 
               (lakcím: 1147 Budapest, Telepes utca 118. fsz. 1.,  
               anyja neve: Benedek Ilona Gabriella) 
 
–tagjai:  Bátori István 
             (lakcím: 3300 Eger, Ostorosi u. 1. 1/1.,  
              anyja neve: Bánszki Ilona)      

              Fábri Eufrozina 
              (lakcím: 3300 Eger, Bartakovics B. u. 36. 3. em. 8.,  
               anyja neve: Szecskó Rozália)” 

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

 
Határozat száma :  465/2018. (VI. 27.) zü. sz.  képv . test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja akként határoz, hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány a 
székhelyét 3300 Eger, Vörösmarty út 25. 1 em. 4. szám alá helyezze át.” 

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

 
Határozat száma :  466/2018. (VI. 27.) zü. sz.  képv . test. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja akként határoz, hogy a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapító 
okiratának változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az okiratot aláírja.” 

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

 
(A 466/2018. (VI. 27.) zü. sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


