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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
28/2018. (VII. 25.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyongazdálkodásról 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. július  26-án lép hatályba és 2018. július 27-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. július 24. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

(A 28/2018. (VII. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2018. JÚLIUS 24-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma :  467/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő jégcsarnok megvalósításához 
szükséges döntésekről 

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

3. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez 
benyújtott sportfejlesztési program megvalósításához szükséges jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról  

4. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
részére 

5. Előterjesztés a „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  

6. Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 

7. Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

8. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása tárgyában megkötött megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekről 

9. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat 
megadásáról 

10. Előterjesztés az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alaphoz benyújtandó pályázathoz való 
hozzájárulásról 

11. Előterjesztés a 2018. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi támogatási igény 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

12. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
13. Előterjesztés a Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület részére nyújtott támogatás 2018. 

évben történő felhasználásának engedélyezéséről 
14. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás 2018. évben történő 

felhasználásának engedélyezéséről 
15. Előterjesztés a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról 
16. Előterjesztés elővásárlási jogosultság gyakorlásáról 
17. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
18. Előterjesztés a FlexiTon Kft.-vel megkötött szerződés módosításáról 
19. Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és oszlopok helyreállítási 

munkáiról 
20. Előterjesztés a Hatvan, Rákóczi úti szervizút terveinek elkészítéséről 

Előterjesztő, előadó az 1-20. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma :  468/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Futball Club Hatvan Egyesület által a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong 
Szövetséghez 2018. május 2. napján benyújtott 2018/19. évi sportfejlesztési programját.” 

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

 
Határozat száma :  469/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/21, 5331/27, 5331/41 és 5330/2 hrsz. 
alatt felvett ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan 
Egyesület által – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a 
Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósuljon az 
ingatlanokon.” 



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

 
Határozat száma :  470/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/21, 5331/27, 5331/41 és 5330/2 hrsz. 
alatt felvett ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan 
Egyesület által – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a 
Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósítása 
esetén az ingatlanokon a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, 15 év időtartamra az ingatlan-
nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára, összességében az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 31. (határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  471/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Futball Club Hatvan Egyesülettel 
2016. május 19. napján, a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött megállapodást a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, közös megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására.” 

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

 
MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN  

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
FUTBALL CLUB Hatvan Egyesület  
( FC Hatvan Egyesület) 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep 
 - adószáma: 19136840-1-10 
 - képviseli: Ofella Zoltán elnök 
 - mint ráépítő (a továbbiakban: Ráépítő) 
  
másrészről: 

  
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma: 729392 
 - adószáma  :15380250-2-10 
   - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
                                   - mint földtulajdonos  (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
valamint:  
Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - KSH törzsszám: 23467323-7490-572-10 
 - adószám: 23467323-2-10 
 - képviseli . Dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 
 - mint földtulajdonos (a továbbiakban: Beruházó Kft.) 
A földtulajdonosok továbbiakban együtt: Földtulajdonosok) 
 
között az alábbi feltételek mellett: 



 
1./ Felek egyezően adják elő, hogy egymással megállapodást kötöttek 2016. 05. 19. napján a hatvani 5331/21 hrsz.–ú 
ingatlanon tervezett ún. Jégcsarnok beruházása tárgyában, mely megállapodást felek közös megegyezéssel jelen 
okirat keretében módosítanak és egységes szerkezetbe foglalnak az alábbiak szerint :  
 
2./ Felek megállapítják, hogy a Ráépítő 2016. 04. 26. napján - a Jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében - a 
2016/17. évi sportfejlesztési programját benyújtotta a Magyar Jégkorong Szövetségnek. 
Ráépítő 2018. 05. 02. napján - a Jégcsarnok beruházás II. ütemének (út, parkoló, csapadékcsatorna) megvalósítása 
érdekében - a 2018/19. évi sportfejlesztési programját benyújtotta a Magyar Jégkorong Szövetségnek. 
A sportfejlesztési programokban foglaltak szerint a Jégcsarnok és a hozzá kapcsolódó kiegészítő beruházások Hatvan 
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 5331/21 hrsz., 
5331/27 hrsz., 5331/41 hrsz., 5330/2 hrsz. alatt felvett ingatlanokon, valamint a Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. Kizárólagos tulajdonában álló a Hatvani Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya által 5331/23 hrsz. alatt felvett ingatlanon valósulnának meg. 
 
3./ Földtulajdonosok külön okirat keretében kifejezetten engedélyt adnak arra, hogy az okirat 2./ pontjában 
meghatározott ingatlanokra a Ráépítő a rendelkezésére álló, előzetes építési tervdokumentáció szerint az ingatlan-
nyilvántartásban önálló ingatlanként nyilvántartásba vetendő ingatlant (jégcsarnokot a hozzá tartozó úttal, parkolóval, 
csapadékcsatornával, a továbbiakban: Felépítmény) építsen.  
 
4./ Földtulajdonosok tudomásul veszik, hogy a Felépítmény Ráépítő kizárólagos tulajdonát képezi. 
 
5./ Földtulajdonosok biztosítják, hogy Ráépítő a jelen okirat 2./ pontjában meghatározott ingatlanokra bejárjon, és azt az 
építkezés teljes időtartama alatt, valamint a Felépítmény fennállásának időtartama alatt rendeltetésszerűen használja. 
       
6./ Ráépítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen okirat 2./ pontjában meghatározott ingatlanok teljes területét a 
beruházás lebonyolítása során rendeltetésének megfelelően fogja használni, azon a hatósági  előírások, és egyedi 
hatósági határozatokban megjelölt rendelkezések maradéktalan betartása mellett a jogerős építési engedély alapját 
képező műszaki tervdokumentáció szerinti jégcsarnokot és az ahhoz tartozó kiszolgáló létesítményeket felépíti, továbbá 
vállalja, hogy az építési kivitelezési munkák megkezdése napjától a létesítmény próba üzemének megkezdése napjáig 
tartó határozott időtartamra bérleti díjat fizet, melynek mértéke évi 200.000,-Ft +ÁFA.  
  
7./   
7.1/ Ráépítő kéri, míg az Önkormányzat – mint a hatvani 5331/21 hrsz., 5331/27 hrsz., 5331/41 hrsz., 5330/2 hrsz. alatt 
felvett ingatlanok 1/1 arányú tulajdonosa feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen 
alpontban meghatározott ingatlanok egészére a földhasználati jog a Futball Club Hatvan Egyesület jogosult javára 
bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
7.2/ Ráépítő kéri, míg a Beruházó Kft. – mint a hatvani 5331/23 hrsz. alatt felvett ingatlanok 1/1 arányú tulajdonosa 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen alpontban meghatározott ingatlan egészére a 
földhasználati jog a Futball Club Hatvan Egyesület jogosult javára bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
8./ Ráépítő törvényes képviselője jelen okirat keretében kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesületet a vonatkozó 
jogszabályok szerint működteti, a jogviszony teljes időtartama alatt együttműködik a jelen megállapodást aláíró 
felekkel, továbbá betartja a mindenkor hatályos társasági adóra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit annak 
érdekében, hogy jelen megállapodás célja jogszerűen megvalósulhasson. 
 
9./ Földtulajdonosok és a Ráépítő már most megállapodnak abban, hogy legkésőbb a Felépítmény műszaki átadás 
átvételi eljárása befejezését követően külön okiratba foglalt szerződést kötnek – mely keretében meghatározzák a 
jégcsarnok működtetésére, üzemeltetésére, fenntartására vonatkozó konkrét rendelkezéseket azzal a kikötéssel, hogy a 
vagyonhasznosítási megállapodás versenyeztetés mellőzésével is megköthető. 
 
10./ Szerződő felek képviselői állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, magyar állampolgárok. Szerződő felek 
között vitás kérdés nincs. 
 
11./ Szerződő felek képviselői nyilatkozzák, hogy az általuk képviselt jogi személyek nem állnak csőd, felszámolási, 
végelszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozzák, hogy cégjegyzési joguk kizárólagos és önálló. Ráépítő az 
Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodája által bejegyzett jogi személyiségű egyesület. Az 
egyesület képviselője nyilatkozza, hogy az általa képviselt egyesület nem áll végelszámolási, illetőleg felszámolási 
eljárás hatálya alatt, az egyesület törvényes képviseletére kizárólagosan és önállóan jogosult. Az egyesület elnöke 
csatolja a bírósági nyilvántartásba vételét igazoló kivonatot. 
 



12./Szerződő felek között vitás kérdés nincs.  Fentieken túlmenően felek egyéb rendelkezéseket a szerződésbe nem 
kívántak foglalni. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat egymás 
között elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. 
 
13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
14./ Jelen megállapodást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 471/2018. (VII. 24.) számú képviselő-
testületi határozatával jóváhagyta és felhatalmazta Hatvan Város Polgármesterét jelen megállapodás aláírására. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2018. ……………….. hó ….. nap 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
képv: Dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

Futball Club Hatvan Egyesület  
képv: Ofella Zoltán elnök  

 
Hatvan Város Önkormányzata 

képv: Horváth Richárd polgármester 
 
 

Határozat száma :  472/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a Futball Club Hatvan Egyesület által 
– a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a Magyar Jégkorong 
Szövetséghez 2018. május 2. napján benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához szükséges, a 
határozat 1. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, valamint a határozat 2. számú 
mellékletét képező jelzálog bejegyzésre vonatkozó nyilatkozat aláírására.” 

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

 
N Y I L A T K O Z A T 

hozzájárulásról 
 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-09-032167, KSH törzsszám: 23467323-7490-572-10, adószám: 
23467323-2-10) képviseletében: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető, mint a hatvani 5331/23 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosának képviselője nyilatkozom, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 
alapján fenti ingatlanon az FC Hatvan Egyesület által a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtandó Sportfejlesztési 
program keretében megvalósítandó beruházáshoz hozzájárulok. 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 472/2018. (VII. 24.) számú határozata 
alapján jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem. 
 

Kelt: Hatvan, 2018. év július hónap 30. napján. 

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

 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
 Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
 Nonprofit Közhasznú Kft. 
 képv.: dr. Borbás Zsuzsanna 
 ügyvezető 

 
 



N Y I L A T K O Z A T 
előzetes hozzájáruló jelzálogjog bejegyzéshez 

 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-09-032167, KSH törzsszám: 23467323-7490-572-10, adószám: 
23467323-2-10) képviseletében: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető, mint a hatvani 5331/23 hrsz.-ú ingatlan kizárólagos 
tulajdonosa hozzájárulok, hogy a Futball Club Hatvan Egyesület által – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései 
programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósítása esetén az ingatlanon a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon 
belül, 15 év időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára, az igénybe 
vett adókedvezmény területarányos mértékéig.  
 
Nyilatkozom, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 472/2018. (VII. 24.) számú határozata alapján 
jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem. 
 
Kelt: Hatvan, 2018. év július hónap 30. napján. 
 
 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
 Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
 Nonprofit Közhasznú Kft. 
 képv.: dr. Borbás Zsuzsanna 
 ügyvezető 

 
Határozat száma :  473/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, 18245 m2 területű 
kivett, ipartelep megnevezésű ingatlan tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület által – a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései 
programja megvalósításához szükséges, a határozat mellékletét képező jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat polgármester általi aláírását.” 

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

 
(A 473/2018. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  474/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u 9.)  részére a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében álló Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 3.) tornaterme padlóburkolatának felújításához 2018. augusztus 30-i 
befejezési határidővel és fűtési rendszerének átalakításához 2018. szeptember 30-i befejezési határidővel, az 
egyesület költségviselésével, azzal a kikötéssel, hogy az egyesület köteles a kivitelezési munkák során a szakmai, 
munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a tornaterem padlóburkolatának felújítása és fűtési rendszerének átalakítása során 
keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 

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

 
Határozat száma :  475/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 336/2018. (V. 9.) számú határozata 
alapján indult „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az 
Építész Kaláka Kft. (székhely: 1039 Budapest, Puszta köz 3. tt 6.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány 



szerinti érvényes ajánlatot, azaz 15.700.000.-Ft + ÁFA tervezési díjat, illetve 98 hónapos szakmai 
többlettapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonásának vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a pályázati forrásból teljes mértékben rendelkezésre áll.” 
H a t á r i d ő  : 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  476/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 336/2018. (V. 9.) számú határozata 
alapján indult „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az 
Építész Stúdió Építész Tervező és Szaktanácsadó Kft. (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71. V/2.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) 
bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 16.535.000.-Ft + ÁFA 
tervezési díjat, illetve 60 hónapos szakmai többlettapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonásának 
vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a pályázati forrásból teljes mértékben rendelkezésre áll.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  477/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő- 336/2018. (V. 9.) számú határozata alapján 
indult „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Global Terv Kft. 
(székhely: 1137 Budapest, Szegedi út 37-39.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány 
szerinti érvényes ajánlatot, azaz 19.650.000.Ft + ÁFA tervezési díjat, illetve 60 hónapos szakmai 
többlettapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonásának vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a pályázati forrásból teljes mértékben rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  478/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 323/2018. (IV. 26.) számú határozata 
alapján indult és a 337/2018. (V. 9.) sz. határozattal módosított, „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Cervus Ingatlanhasznosító Zrt. (székhely: 1055 
Budapest, Balassi Bálint u. 21-23. félemelet) ajánlattevőnek az 1. részre és 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes 
mértékben az eljárást megindító felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban 
előírt valamennyi feltételnek.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  479/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 323/2018. (IV. 26.) számú határozata 
alapján indult és a 337/2018. (V. 9.) sz. határozattal módosított, „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást a 2. rész tekintetében a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az eljárásra kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. július 27.  (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma :  480/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 323/2018. (IV. 26.) számú határozata 
alapján indult és a 337/2018. (V. 9.) sz. határozattal módosított, „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást az 1. rész tekintetében a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (5) bekezdés alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 2. 
rész esetében az eljárás eredménytelennek minősül és az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette, 
hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése és az eljárást 
valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. július 27.  (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  481/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség 
biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Az Arany János utcában útépítési, útfelújítási feladatok elvégzése”, becsült értéke nettó 
48.073.020.- Ft.  
A 2. rész elnevezése „Az Arany János utcában csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése”, 
becsült értéke nettó 2.858.200.- Ft.  
Az 1. rész esetében a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 30.000.000.- Ft összegig pályázati 
forrásból biztosított, az ezen felüli 31.052.735.- Ft összeg önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az 
úfelújítások, útépítések költséghelyen rendelkezésre áll. 
A 2. rész esetében a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a 
csapadékvíz-elvezetés költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Arany János utca felújítása” elnevezésű, nettó 
50.931.220.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető, a Bíráló Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető; 
3.) Kujbus Zsolt, műszaki ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  482/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
esetében”, becsült értéke nettó 1.039.600.- Ft. 
A 2. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola esetében”, becsült értéke 
nettó 680.000.- Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) által rendelkezésre 
bocsátott jóteljesítési biztosítékok terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű, nettó 1.719.600.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) elnök: Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 



 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  483/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében a Prolixitas Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-vel 
(székhely: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.) 2016. május 29-én megkötött megbízási szerződést közös 
megegyezéssel megszünteti, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 
A megbízási szerződés alapján a megbízott részére járó 1.050.000.-Ft összegű megbízási díjból 800.000.- Ft 
igazolt részteljesítést követően kifizetésre került, a fennmaradó 250.000.-Ft összegű megbízási díj kiegyenlítésére 
a megbízott a nyilatkozata alapján nem tart igényt.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. július 27. (a megbízási szerződés megszüntetéséről szóló okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  484/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
“Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás folytatásához és lezárásához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói 
tevékenység elvégzésére árajánlatokat kér be a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésének megfelelően.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 10. (az árajánlatkérések megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  485/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) fenntartója – felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Zöld Óvoda” című, a Hatvani Napsugár Óvoda által 
megvalósítandó pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 6. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  486/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) fenntartója – jóváhagyja, hogy az intézmény benyújtsa közös pályázatát az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alapra (SKHU/ETA/1801) 
a szlovák Királyhelmecen működő Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központtal (Szlovákia, Kassai kerület, 077 
01 Királyhelmec, Majláth u. 1112/2.) együtt. A pályázathoz szükséges 15 %-os önerő bruttó 1.806.896,- Ft 
összegben az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetésében rendelkezésre áll. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.” 

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

 
Határozat száma :  487/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a támogatási kérelem benyújtását az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „A 2018. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez 
kapcsolódó egyedi támogatási lehetőségről” című pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás 
bruttó 1.500.000,- Ft, a támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges további dokumentumok aláírására és 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 :  488/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás igényléséhez 
a pályázati felhívás 7.1. a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-től 
2018. december 31-ig folyamatosan fenntartja; 

2.) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 
valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a kérelem benyújtásáig szolgáltatónként 
2.661.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el; 

3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte 
meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási 
szerződést. A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.; 

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás 
igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2018. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. sz. 
mellékletében (2/e.), az alapítványok, szervezetek támogatása – KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatása – költséghelyen került 
elkülönítésre.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 22. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  489/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan engedélyezi a Magyar Vasúti Járművek 
Megmentéséért Egyesület részére a 2017. évi II. félévi Civil Alapból nyújtott 200.000.-Ft összegű támogatás egy 
részének a 2018. évben történő felhasználását.” 

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

 
Határozat száma :  490/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan engedélyezi az Újhatvani Római Katolikus Plébánia 
részére a 2017. évben nyújtott 4.500.000,- Ft összegű támogatás egy részének a 2018. évben történő 
felhasználását.” 

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

 
Határozat száma :  491/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlant a határozat 
mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja, amennyiben a 455/2018. (VI. 27.) számú 
határozata alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál a folyamatban 
lévő telekalakítási eljárás eredményeként létrejövő ingatlanok az állami ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre 
kerülnek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására és a 
belterületbe vonáshoz szükséges eljárási cselekmény lefolytatására.” 

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

 
(A 491/2018. (VII. 24.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma :  492/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 532 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 
29. sz. alatt található kivett takarékszövetkezet, ügyfélfogadási rész és söröző megnevezésű 341 m2 nagyságú 
ingatlan 474/682-ed részének értékesítése esetében a vonatkozó elővásárlási jogával élni kíván, arról nem mond 
le és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytasson, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 30. (tárgyalások megkezdésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma :  493/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. július 31. (tervek aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  494/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FlexiTon Kft.-vel megkötött megbízási szerződést a határozat 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződést módosító okirat aláírására.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 15. (szerződés módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Név:       Hatvan Város Önkormányzata  
Székhely:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Telefon:   37/542-300 
Fax:   37/345-455 
Képviseletében:  Horváth Richárd polgármester 
KSH törzsszám:  15729394-8411-321-10 
Adószám:   15729394-2-10 
Bankszámlaszám:   K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001 
mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 
másrészről:  
Név:  FlexiTon Kft. 
Székhely:  1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. 
Tel.:                             06 1 464 77 00 
Képviseli:  Szabó Péter ügyvezető 
Cégjegyzék szám:   01-09-069107   
Adószám:   10404890-2-43  
Bankszámlaszám:  UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000026-42220000 
mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) 
együttesen felek (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva 967/2016. (X. 26.) számú határozatával az e-közmű szerverre történő folyamatos WMS/WFS 
szolgáltatás üzemeltetésével a FlexiTon Kft.-t bízta meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 304.800,- Ft /év összegben. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a megbízó tulajdonosi jogállása körében jár el és köti meg az alábbi szerződést. 
megbízó erre tekintettel a szerződés alkalmazása során nem minősül vállalkozásnak. 
Ezen előzmények után felek a következő szerződést kötik: 
 
1./ A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 

Felek a Megbízási szerződést 2017. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra kötik. 

 
2./ A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA: 



Megbízó megbízza a megbízottat, a megbízott pedig elvállalja az e-közmű szerverre történő folyamatos WMS/WFS 
szolgáltatás üzemeltetését. Az ajánlati felhívás és a vállalkozó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét 
képezi. 

3./ A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Szerződő felek a közöttük 2016. november 7-én létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a FlexiTon Kft. 
székhelyének (1115 Budapest, Bártfai utca 54.) változása miatt a mai napon módosítják. 

1.) A vállalkozási szerződés megbízott adatai helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. 
 
2.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és 
feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 

Jelen megállapodást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Hatvan, 2018. augusztus 1. 

               Hatvan Város Önkormányzata                FlexiTon Kft. 
     Horváth Richárd        Szabó Péter ügyvezető 
       polgármester       vállalkozó képviseletében 
         megrendelő képviseletében     

 
Határozat száma :  495/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg a Zagyva folyó Boldog-Hatvan közötti töltésén megépített kerékpárúton található sorompók és oszlopok 
helyreállítási munkáival, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 381.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Temető melletti ingatlan kisajátítása” 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 :  496/2018. (VII. 24.)  sz.  képv. test. hat. 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi úti szervizút tervezési munkáinak elkészítésével 
Somfai Péter tervezőt, egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Szőlőskert utca 2.) bízza meg 180.000,- Ft 
(ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalékkeret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 

 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (szerződéskötésre) 
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 
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


