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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
29/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésé ről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 5.075.563 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 6.614.452 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2018. évi működési költségvetés egyenlege -28.135 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 28135 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2018. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.510.754 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom 

nélküli bevételből (pénzmaradványból: 1.030.687 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével ( 480.067 e Ft ) 
biztosítja az önkormányzat. 
 

2. § (1) A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 497.677 e Ft 
b) Helyi adók 3.194.538 e Ft 
c) Átengedett központi adók 70.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 4.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 811.302 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 292.620 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 189.762 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 13.509 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.155 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 671.710 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 12.652 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 143.099 e Ft 
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel) 209.236 e Ft 
je) intézményi pénzmaradvány 22.125 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 480.067 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 6.614.452 e Ft”  
 
(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 1.847.740 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 728.478 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 1.951.595 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 244 611 e Ft 
felújítás 471.992 e Ft 
felhalmozásra átadott 527.505 e Ft 
kölcsönök 337.553 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások, felújítások 64.956 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 1.000 e Ft 
c) Tartalék 
ca) Fejlesztési céltartalék 76.340 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 79.042 e Ft 
cc) Általános tartalék 3.883 e Ft 
cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék 1.000 e Ft 



d) Hiteltörlesztés 278.757 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 6.614.452 e Ft” 

 
(3) A R. 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 
„(12) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 13. melléklet szemlélteti.” 
 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. július 1-től kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2018. szeptember 2-án hatályát veszti. 

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

(A 29/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
30/2018. (VIII. 31.) 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) 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Amennyiben a használati díj Ft/m2/hó összegben van megállapítva, úgy a használati díjat minden 

megkezdett hónapban egész havi díjként kell megállapítani.” 
 
2. § A R. 16/A. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Amennyiben az igénybevételi díj Ft/m2/hó összegben van megállapítva, úgy az igénybevételi díjat minden 

megkezdett hónapban egész havi díjként kell megállapítani.” 
 
3. § A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba és 2018. december 2-án hatályát veszti. 

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

1. melléklet a 30/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
A fizet ő parkolók helyei és a fizetend ő parkolási díjak mértéke 

 
1.) Kijelölt fizető parkolók: 
 
a) 
 Szent Mihály út páros és páratlan oldalán az Ady Endre utcáig található parkolóhelyek, 
 Kossuth téri korzón található parkolóhelyek, 
 Erzsébet téri parkolóhelyek, 
 Dózsa György téri parkolóhelyek, 
 Kossuth téri parkolóhelyek (a parókia mögötti közúti szakasz az úttal párhuzamosan kijelölt parkolóhelyen, 

valamint ezen útszakasz és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti útszakaszt összekötő részeken 
kijelölt parkolóhelyeken), 



 Mártírok úti parkolóhelyek a Hatvanas utca kereszteződéséig, 
 Bástya utcai II. számú parkolóban található parkolóhelyek, 
 Grassalkovich úton az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma előtt 

található parkolóhelyek. 
 

 
b) 
 Iskola utca mindkét oldalán található parkolóhelyek 
 
2.) A fizetendő várakozási díj mértéke: egy óra időtartamra: 200 Ft, mely az ÁFA-t tartalmazza. 
 
3.) Fizetendő pótdíj mértéke: 
 
 a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az 1.) a) pontban meghatározott 

várakozóhelyek tekintetében 2200 Ft, az 1.) b) pontban meghatározott várakozóhelyek tekintetében 1400 Ft 
 a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli befizetés esetén 8000 Ft.” 



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

 
Határozat száma: 501/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2017/2018. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2017/2018. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 

tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
8. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. szeptember 

10. napjára összehívott taggyűlésének a tárgyában 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
10. Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről  
11. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 
12. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, Szakmai Programjának módosításáról, valamint dolgozói létszámának bővítéséről 
13. Előterjesztés a II. számú ifjúság-egészségügyi szolgálat telephelyein megállapított hiányosságok 

pótlásáról 
14. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda dolgozói létszámának bővítéséről 
15. Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének finanszírozásról a Hatvani Napsugár 

Óvodában 
16. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
17. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatával kapcsolatos 

településrendezési szerződésekről 
18. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
19. Előterjesztés a Bástya utcai „Bástya II. számú” parkolóba és a Mikszáth Kálmán téri parkolóba 

parkolóautomaták kihelyezéséről 
20. Előterjesztés a környezet és a természet rendje elleni bűncselekmények tárgyában 
21. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
22. Előterjesztés a „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” című kiírásra benyújtott pályázat 

megvalósításával kapcsolatos együttműködésről 
23. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

hozzájárulásról 
24. Előterjesztés az MKSZ-szel és a Hatvani Tankerület Központtal kötött együttműködési megállapodás 

utólagos jóváhagyásáról 
25. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
26. Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
27. Előterjesztés az Európai Virágos Városok és Falvak versenyében való részvételhez szükséges 

nyilatkozat megtételéről 
28. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról antenna elhelyezésére vonatkozóan a Global-Line 

Kft. részére 
29. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületében szükséges átalakítási 

munkákról 
30. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
31. Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 
32. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
33. Előterjesztés a 3. számú főút – Bástya utcai jelzőlámpás csomópont átalakításáról 



34. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda teakonyhájának felújításáról 
35. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos döntésről 
36. Előterjesztés külterületi utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-36. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
37. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
2. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásáról 
3. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 
4. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 
5. Előterjesztés a hatvani 10382 hrsz.-ú ingatlan kapcsán megkötött adás-vételi szerződés jóváhagyása 

érdekében kiadott kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogásról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-5. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma: 502/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 165., 167. (II. 22.), 233., 236., 237., 238., 239., 240., 248. (III. 
29.), 303., 304., 309., 316., 317., 319., 323., 329., 330., 331. (IV. 26.), 244., 335., 336., 337. (V. 9.), 364., 365., 
368., 369., 370., 371., 376., 377., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 
394., 395., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409. (V. 30.), 414., 415., 416., 417., 418., 419., 421., 422., 
423., 424., 425., 426., 427., 428., 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 436., 437., 442., 446., 447., 449., 450., 
452. (VI. 27.), 468., 469., 470., 471., 472., 473.., 475., 476., 477., 478., 479., 480., 487. (VII. 24.) 2018. évi lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 
Határozat száma: 503/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. I. félévre szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 504/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. I. féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 505/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2018. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 506/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2018. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 
 
 
 



Határozat száma: 507/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 508/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 509/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött műsorszolgáltatási és 
PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét a 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva módosítja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 1. számú 
mellékletét módosító és egységes szerkezetbe foglaló okirat aláírására.” 

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

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE  
Hatvan Város Önkormányzata által alapított Hatvani Hírlap id őszaki kiadvány kiadói és szerkesztő jogainak 

gyakorlásának részletes szabályairól 
 
Hatvan Város Önkormányzati képviselő-testülete, mint megrendelő a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött közszolgáltatási szerződés II./1. pontjában megbízta Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot a Hatvan Város Önkormányzata által alapított Hatvani Hírek (új nevén 
Hatvani Hírlap) megnevezésű időszaki lap kiadásával és szerkesztésével, melynek részletes szabályait az alábbiak 
szerint határozza meg. 
A KÖZSZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI  
 
A közszolgáltató köteles a jelen szabályozás tárgyát képező sajtóterméket a következő paraméterekkel előállítani, 
sokszorosítatni: 
 

címe: Hatvani Hírlap 
tárgyköre: időszaki, önkormányzati, közéleti, kulturális és sport tájékoztató kiadvány 
terjedelme: 16 oldal Hatvani Hírlap; 8 oldal Hatvani Hírlap Extra 
megjelenés gyakorisága: havonta 1 alkalommal Hatvani Hírlap; havonta 1 alkalommal 

Hatvani Hírlap Extra 
mérete: A/3 
nyomás technika: ofszet 
szín: 4 szín color 
papír: matt, 90 g-os műnyomó 
példányszám: 9.400 db. 

 
A közszolgáltató köteles a jelen szerződés tárgyát képező sajtóterméket sokszorosításra kész formában elkészíteni. 
 
A közszolgáltató köteles a megrendelő által kijelölt személy részére jóváhagyás céljából a kéziratokról, fotókról 
készített nyomdai levonatot elektronikus úton és papír alapon eljuttatni minden hónap lapzárta utáni második napon. 

A megrendelő kötelezettségei 
 



Megrendelő köteles a közszolgáltató által a részére eljuttatott nyomdai levonatot a kézhezvételtől számított 2 napon 
belül jóváhagyni és továbbítani a közszolgáltató által kijelölt személy részére sokszorosítás céljából. 
 
Lapzárta minden hónap 1. napja, amennyiben ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap. 
 
Jelen okirat rendelkezései 2018. szeptember 1. napján lépnek hatályba. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írták 
alá. 
 
Hatvan, 2018. augusztus 30. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő  
 

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

mint közszolgáltató 
 

 
Határozat száma: 510/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 511/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 512/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
2018. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 513/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
2018. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 514/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő taggyűlésén akként 
szavazzon, hogy elfogadja a társaság 2018. július 31. fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóját.” 



 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 515/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő taggyűlésén akként 
szavazzon, hogy a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság megvásárolja 
10.000.000,-Ft névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészét 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összegért 
Jászfényszaru Város Önkormányzatától a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére akként, hogy a vételárat az 
üzletrész-átruházási szerződés aláírásától számított 15 napon belül utalja át Jászfényszaru Város 
Önkormányzatának az üzletrész-átruházási szerződésben meghatározott bankszámlájára.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 516/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő taggyűlésén akként 
szavazzon, hogy Soós Péter János 3000 Hatvan, Bocskai István utca 22. szám alatti lakos a társaság 
ügyvezetését a továbbiakban is önállóan lássa el határozatlan időtartamig akként, hogy az ügyvezetői feladatait a 
vele szemben jelenleg is hatályos munkaszerződés rendelkezései szerint lássa el, valamint ezzel egyidejűleg a 
társaság taggyűlésének 5/2018. (05.31.) számú taggyűlési határozatát hatályon kívül helyezze.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma: 517/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

(Az 517/2018. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma: 518/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti 
tér 2., képv.: Horváth Márta igazgató) a Hatvanban, 2016. december 15. napján megkötött vagyonkezelési szerződést  
a határozat mellékletét képező szerződésmódosító okirat szerint módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

(Az 518/2018. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma: 519/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma: 520/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szakmai programját.” 
 



H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma: 521/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
adminisztratív létszámát 2018. szeptember 1. napjától kilenc fővel bővíti, melynek alapján az intézmény 
álláshelyének számát összesen 96,5 álláshellyel hagyja jóvá. 
A szükséges pénzügyi forrás az intézmény költségvetésében, valamint a központi költségvetés finanszírozása 
alapján rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma: 522/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a II. számú ifjúság-egészségi szolgálat telephelyein 
megállapított hiányosságok pótlásával, a szükséges munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Ipari Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg, bruttó 759.460,- Ft értékben.   
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, az egészségügyi alapellátás támogatása (fogorvosi ügyelet 
támogatása) költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (a szerződések megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma: 523/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) engedélyezi 1 fő 8 órás pedagógiai asszisztensnek 2018. szeptember 3. napjától, határozatlan 
időre történő foglalkoztatását, és egyben az óvoda létszámkeretét összesen 35 főben határozza meg. 
Az 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásához szükséges pénzügyi forrás az intézmény 2018. évi 
költségvetésében (ezen belül a Bosch költségvetésben) rendelkezésre áll, a 2019. évi költségvetésbe pedig 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma: 524/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u.13.) 
részére a 2018. évi költségvetés terhére – 2018. szeptember 1. napjától 2018. december 15. napjáig terjedő 
időszakra – 336.000.-Ft összeget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének finanszírozása 
céljából.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma: 525/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Máté Borbála, Burus Dóra Anna, Mészáros Nóra, Mészáros Nóra 
Zselyke, Hegedűs Luca, Micsonai Kristóf, Kovács Bella Eliza, Duba-Abonyi Hunor, Lantos Maja Imola, Knitli 
Sára Hanna, Czibolya Noel Gábor, Üsztöke Bence, Nyizsnyi Viktor, Botos Hugó, Tóth Nimród és Cserényi 
László 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 640.000,- Ft – azaz Hatszáz-negyvenezer 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: 526/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
SPED-PACK Logistics Kft.-vel (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, 12001/70.) a településrendezési tervének 
módosításáról a hatvani 0335/16 és 0335/9 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 1 000 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 527/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
NORDFILM Packaging Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 49.) a településrendezési tervének 
módosításáról a hatvani 7000/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 1 562 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 528/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Veláncsics Gábor 3000 Hatvan, Madách utca 4., és Friedrich Tünde Gizella 3000 Hatvan, Bajza József utca 3. 
szám alatti lakosokkal a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 079/17 és 079/27 hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában 1 562 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 529/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
MÁV Zrt.-vel (székhely: 1940 Budapest, Andrássy út 73-75.) és a ZSEMBER-I-KER Kft.-vel (székhely: 2621 
Verőce, Magyarkuti út 1.) a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 2641/1, 2635/1, 2635/2, 2635/4, 
2635/5, 2635/6, 2635/7, 2637/2 és 2638/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 800 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 530/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt Kis 
Róbert és Kisné Kovács Ágnes Margit 3000 Hatvan, Szőlőhegy u. 16. szám alatti lakosokkal a településrendezési 
tervének módosításáról a hatvani 3508/39 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 300 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 

Határozat száma: 531/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Zölei Sándor 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. fsz. 4., és Zölei Sándorné 3000 Hatvan, Hegyalja út 132. 
szám alatti lakosokkal a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 9256 és 10141/1 hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában 250 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 



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

Határozat száma: 532/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
DIGI Kft.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.) a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 10091 
és 10092 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 700 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 533/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Bártfai József 3000 Hatvan, Toldi u. 18. szám alatti lakossal a településrendezési tervének módosításáról a 
hatvani 0453/30 és 0453/31 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 300 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 534/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
Szikla-Ber Kft.-vel (székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Szabadság utca 17.) a településrendezési tervének 
módosításáról a hatvani 5177 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 500 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 535/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Szaniszló Tamás 3000 Hatvan, Sashalom u. 2. szám alatti lakossal a településrendezési tervének módosításáról a 
hatvani 088/31 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 300 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 536/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
TESCO-GLOBAL Zrt.-vel (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) a településrendezési tervének módosításáról a 
hatvani 0369/11 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 600 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 537/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt dr. 
Rőth István 3011 Heréd, Karácsonyi u. 25. szám alatti lakossal a településrendezési tervének módosításáról a 
hatvani 5349/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 400 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 



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

Határozat száma: 538/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Petlánovics Attila Lászlóné 3000 Hatvan, Vas Gereben utca 2. fsz. 1. szám alatti lakossal a településrendezési 
tervének módosításáról a hatvani 2824 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 300 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 539/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Tóth Zsolt 3000 Hatvan, Thököly u. 13. szám alatti lakossal a településrendezési tervének módosításáról a hatvani 
4908 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 300 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 540/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
FERVILL Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 26.) a településrendezési tervének módosításáról a 
hatvani 10862, 10863, 10864, 10865 és 10866 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 700 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 541/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
P.H.B-PROJEKT Kft.-vel (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 83-85.) a településrendezési tervének 
módosításáról a hatvani 4995, 5034/1, 5034/2, 5035, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042/1, 5044/1 és 
5044/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 1 000 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 542/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
Horváth Rudolf Intertransport Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) a településrendezési tervének 
módosításáról a hatvani 0335/20, 0335/23 és 0335/24 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 800.000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 543/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt a 
Brother Trans Kft.-vel (székhely: 3013 Ecséd, Táncsics u. 44.) a településrendezési tervének módosításáról a 
hatvani 0363/17 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 500 000,- Ft értékben. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 544/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Johancsik Miklós 3000 Hatvan, Hegyalja út 8. szám alatti lakossal a településrendezési tervének módosításáról a 
hatvani 3933 és 3935 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában 200 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 545/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) számú határozata alapján indult Hatvan 
Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatára vonatkozó eljárás keretében szerződést köt 
Kolozsvári Sándor és Kolozsvári Sándorné, 3000 Hatvan Bajza József u. 6. szám alatti lakosokkal a 
településrendezési tervének módosításáról a hatvani 4395 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában 200 000,- Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 

Határozat száma: 546/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi úti parkolóautomata elbontásával, javításával és a 
Bástya úti „Bástya II. számú” parkolóba történő áthelyezésével, valamint a Mikszáth Kálmán téri parkolóba új 
parkoló automata beszerzésével a Siemens Mobility Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1143 Budapest, 
Gizella út 51-57.) bízza meg bruttó 4.159.949,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalékkeret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 547/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismeretlen elkövető(k) ellen feljelentést tesz a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 241. §-a szerinti környezetkárosítás, illetve a 248. §-a szerinti 
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmények elkövetése miatt. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a feljelentést – a rendelkezésre álló bizonyítékok csatolásával – 
az illetékes nyomozó hatóságnál megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 10. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma: 548/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlást szervez. 
A kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 
2000-2018. között született gyermeket nevelő családok gyermekenként, az önkormányzat által megállapított 
szociális ellátásában részesülők, valamint azok a személyek, akik a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási 
Hivatala által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai szerint – 
megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított 
ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát 
kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozásuk, illetve 
lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 30. (akció lebonyolítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 



Határozat száma: 549/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. október 6-ára tervezett kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgár Viktória egyéni 
vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny Pattantyús u. 2.) rendeli meg a burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kg-os 
kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 13.906.500,- Ft 
értékben.  
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan, Sahalom út 2.) mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os 
kiszerelésben bruttó 5.397.500,- Ft értékben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „burgonya-, hagyma-, almaosztás” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Határozat száma: 550/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos jóváhagyását adja a Magyar Szabadidősport 
Szövetség által kiírt „Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” című pályázati kiírásra Teréki Beáta által 
benyújtott pályázathoz szükséges együttműködési nyilatkozat aláírásához. A képviselő-testület a pályázat sikeres 
elbírálása esetén annak megvalósításához együttműködés keretében hozzájárul oly módon, hogy a tervezett, 
2018. december 31-ig szóló pályázati időtartam alatt a projektben megvalósuló – a hatvani lakosok által 
ingyenesen látogatható – egy órás időtartamú aerobic és stretching órákhoz a Hatvani Kossuth Általános Iskola 
tornatermét legfeljebb 20 alkalommal térítésmentesen biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 551/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Gáspár András Bajtársi Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) által megvalósítandó díszegyenruha beszerzéshez a „Városi Zászlóőrség” számára úgy, 
hogy az egyesület által pályázaton elnyert bruttó 725.226,- Ft összegű támogatást kiegészíti bruttó 247.774,- Ft 
összegben. Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 13.) 
önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret terhére biztosított. A pénzösszeg felhasználásáról az egyesület 
az önkormányzat felé elszámolni köteles pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 552/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„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 utólagosan jóváhagyja a 
Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Hatvani Tankerület Központtal kötött háromoldalú, a határozat mellékletét 
képező megállapodást a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretein belül kültéri rekortán kézilabdapálya 
kialakításáról.” 
 
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 
 

(Az 552/2018. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma: 553/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 394/2018. (V. 30.) számú határozata 
alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 
Budapest, Infopark sétány 1.) 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 a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 
3.383.957,2.- Ft + ÁFA összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.” 
 



H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 554/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 394/2018. (V. 30.) számú határozata 
alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a NKM Földgázszolgáltató Zrt. (1081 Budapest, II. János 
Pál pápa tér 20.) 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 a) pontján alapuló, a második legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 
3.683.204,598.- Ft + ÁFA összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 555/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 481/2018. (VII. 24.) számú 
határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy az OTYS Építő Kft. (székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 57.) ajánlattevőnek az 1. 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. augusztus 31. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 556/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 481/2018. (VII. 24.) számú 
határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy az OTYS Építő Kft. (székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 57.) ajánlattevőnek a 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. augusztus 31. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás 

megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 557/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 481/2018. (VII. 24.) számú 
határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a KAVICSÚT Kft. (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő u. 6-8. 4. em. 111.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
alkalmas 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 53.110.695.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 67.450.583.- Ft összesített 
ajánlati árat, illetve az elvégzett munkákra 60 hónapos jótállás vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 30.000.000.- Ft összegig pályázati forrásból biztosított, 
ezen felül 37.450.583.- 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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 558/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 481/2018. (VII. 24.) számú 
határozata alapján indult, „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a KAVICSÚT Kft. (székhely: 1144 Budapest, 



Csertő u. 6-8. 4. em. 111.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
alkalmas 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 2.858.200.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 3.629.914.- Ft összesített 
ajánlati árat, illetve az elvégzett munkákra 60 hónapos jótállás vállalását tartalmazó ajánlatot. 
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.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 559/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy amennyiben a „Virágos Magyarország” 
környezetszépítő versenyben Hatvan városa I. helyezést ér el, úgy az Európai Virágos Városok és Falvak 
versenyében (Entente Florale Europe) részt vesz. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a nemzetközi versenyben való részvételhez 
szükséges nyilatkozat megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31.  (nyilatkozat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 560/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Global-Line Kft. (székhelye: 
3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) részére a Magyar Állam tulajdonában álló hatvani 2713/5 helyrajzi számú, 
kivett kórház művelési ágú, természetben Hatvan, Balassi Bálint út 16. szám alatti kórház területén a Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő árbócon lévő antennára 1 db kisméretű Siklu EH-1200 típusú antenna 
eszköz elhelyezéséhez.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az eszköz elhelyezésére vonatkozó bérleti 
szerződést megkösse azzal, hogy a bérleti díj bruttó 114.300,- Ft/év. 
A munkavégzés során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell tartani, ezek 
megszegésével okozott esetleges károkért Hatvan Város Önkormányzata nem felel. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 561/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 12. szám alatti (hatvani 5231/2 hrsz-ú) 
ingatlanban található Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületében a sörfőzés és a palackozás 
élelmiszer-egészségügyi feltételeinek biztosítása érdekében szükséges átalakítási munkák elvégzésével a Norma-
Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.331.722,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 562/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2018. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 171/2018. (II.22.) számú 
határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

2018. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv  

Tervezett feladatok intézményenként  (bruttó E Ft)  
Óvodák    

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    



napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 1 477 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 3 040 
villámvédelmi hiányosságok megszüntetése (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 
Hatvany Lajos Közérdek ű Muzeális Gy űjtemény raktár  
(3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25.)   

szükségszerű részleges tetőfelújítás és padlófelújítás  1694 
VI-X. sz. körzeti feln őtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendel ő  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/A.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 000 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossu th tér 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 000 
Liszt Ferenc M űvelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   
fűtési rendszerének felújításához kapcsolódó  
épületgépészeti engedélyezési és kiviteli tervezési munka 267 
épületvillamossági rendszerének teljes felújításához kapcsolódó  
épületvillamossági kiviteli tervezési munka 788 
Általános Iskolák    
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 191 
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadsá g u. 13.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 166 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Ba jcsy Zs. út 8.)   
tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 261 
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségf ejleszt ő Iskola, Fejleszt ő 
Nevelést-Oktatást Végz ő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.)   
tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 172 
tartalékkeret 2 350 

Összesen:  25 000 
 
 
 



Határozat száma: 563/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti 2869/4 hrsz.-ú 
ingatlanon található múzeumi raktárépület szükségszerű felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.694.434,- 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. szeptember 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 564/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata és a Varázskapu Óvoda belső 
világítás korszerűsítésére vonatkozó V-2006/00949/001. sz. bérleti szerződés lejárta után az eszközök jelenlegi 
tulajdonosától, a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. -től (székhely: 6000 
Kecskemét, Izzó u. 2. ; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki János 
vezérigazgató) a lámpatesteket élve elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 71.878,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (eladó értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma: 565/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást kíván kötni a Magyar 
Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a határozat mellékletében 
feltüntetett területeken a közterület-karbantartási feladatok ellenérték fejében történő ellátására.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges tárgyalások lefolytatására és az 
együttműködési megállapodás megkötésére azzal, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyásra terjessze a 
képviselő-testület elé.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

(Az 565/2018. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma: 566/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. számú főút - Bástya utcai jelzőlámpás csomópont sárga 
jelzőfényes kereszteződéssé történő átalakítási munkáival a „Zöldfény” Lámpatelepítő- és Szerviz Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhely: 4034 Debrecen, Luther utca 7.) bízza meg bruttó 2.792.857,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „felhalmozási kiadások” között a „Temető melletti ingatlan 
kisajátítása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 567/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) teakonyhájának felújítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-
t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 497.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 366/2018. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város Önkormányzata és 
a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 2018. évi együttműködési megállapodás terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 



Határozat száma: 568/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a műemléki védettség alatt álló hatvani 0531/2 hrsz.-ú 
Nagygombos major lovas és termény kapuinál lévő védőtetők újjáépítésével, valamint figyelmeztető táblák 
kihelyezési munkáinak elvégzésével a Mézsorás-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza 
meg bruttó 914.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma: 569/2018. (VIII. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a külterületeken elhelyezésre kerülő 11 db közterületi utcanév 
tábla legyártásával és telepítésével Őszi József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Teleki utca 32/b) bízza 
meg 330.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben 30.000,-Ft/db (alanyi ÁFA-mentes) egységáron, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 570/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma: 571/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma: 572/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma: 573/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma: 574/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma: 575/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma: 576/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogással kapcsolatos 
döntést hozott. 

 
Határozat száma: 577/2018. (VIII. 30.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogással kapcsolatos 
döntést hozott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2018. augusztus 30-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2017/2018. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2017/2018. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan városában működő általános- és középiskolák 2017/2018. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2017/2018. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről szóló tájékoztatót 
és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


