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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
31/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

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

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

 
 

1. § Hatályát veszti a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 15/B. §-a, 16. §-a, 12. és 13. melléklete. 

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

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

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
32/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

 Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási rendjér ől szóló 
47/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításár ól 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés 
a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. § Hatályát veszti a Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről szóló 47/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja. 

 
 
2. § Ez a rendelet 2018. október 15-én lép hatályba és 2018. október 16-án hatályát veszti. 

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



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2018. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma: 578/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

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

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásának befejezéséről 

2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, alapító 
okiratának módosításáról 

3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. október 3. 
napjára összehívott taggyűlésének tárgyában 

4. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, 
illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is 
tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2018. október 5-i üléseire előterjesztett 
napirendi pontok tárgyában 

5. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. I. 
félévi költségvetésének módosításáról és teljesítéséről a Társulás 37 önkormányzata részére 

6. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. 
első félévi pénzügyi teljesítéséről és a 2018. évi előirányzat módosításáról 

7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos döntésről 
8. Előterjesztés Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásáról 
9. Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és Nehezen Kezelhető 

Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért elnevezésű civil 
szervezet részére történő székhely nyújtásáról 

10. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről 
11. Előterjesztés Hatvan város óvodáinak 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 

véleményezéséről 
12. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó programjának 

támogatásáról 
13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2019. évi 

csatlakozásról 
14. Előterjesztés a Civil Alap 2018. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-14. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
15. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
16. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
17. Előterjesztés Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási 

rendjéről szóló 47/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
18. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
19. Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 

vállalkozói szerződésének módosításáról 
20. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának anyagi hozzájárulásához kapcsolódó 

döntésről 
21. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap felhívására készített pályázat benyújtásának utólagos 

jóváhagyásáról 
22. Előterjesztés a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ épületében logisztikai labor 

kialakításával kapcsolatos döntésről 
23. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához, valamint az Ady Endre Könyvtár 

Újhatvani Fiókkönyvtárának áthelyezéséhez szükséges építészeti műszaki tervezésről 
24. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
25. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához benyújtandó 

pályázatról 
26. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” tárgyú pályázathoz 

kapcsolódó döntésről 
27. Előterjesztés az Őrszem szobor felújításáról 
28. Előterjesztés fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 



29. Előterjesztés ingatlanvásárlásról 
30. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
31. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
32. Előterjesztés a helyi személyszállítás díjfizetési rendszerének módosításáról 
33. Előterjesztés ingyenesen elérhető Wifi szolgáltatás megvalósításáról 
34. Tájékoztató igazságügyi szakértői véleményekről 
35. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 
36. Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 
37. Előterjesztés térkőburkolási munkálatokról 
38. Előterjesztés az 546/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
39. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzésével kapcsolatos döntésről 
40. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről 
41. Előterjesztés a Design Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó a 16-41. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
42. Egyebek” 

 
Határozat száma: 579/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 105. (II. 22.), 315. (IV. 26.), 355., 360., 361., 362., 363., 367., 
385., 386., 396., 398. (V. 30.), 440., 443., 444., 445., 451., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 460., 461., 462., 
463., 464., 465., 466. (VI. 27.), 474., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 488., 489., 492., 493., 494., 495., 496. (VII. 
24.), 498., 499. (VIII. 23.), 503., 504., 505., 506., 507., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 517., 553., 554., 555., 
556., 557., 558., 576., 577. (VIII. 30.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma: 580/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2018. május 31. napjára készített egyszerűsített éves beszámolóját 
és közhasznúsági jelentését elfogadja azzal, hogy a 772 eFt adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 581/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016. május 27. napján kezdődött végelszámolási eljárása 2018. 
augusztus 31. napjával befejeződött. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 582/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolója által előterjesztett 2018. augusztus 31. napjára szóló a 
végelszámolási zárómérleg, és vagyonfelosztási javaslat elfogadásáról.  
A társaság végelszámolási eljárásának befejezésekor költségei levonása és a kötelezettségek teljesítése után 
maradt 414.000,- Ft, azaz Négyszáztizennégyezer forint felosztható vagyon a tagok részére kerül kiadásra 



törzsbetéteik arányában, mely vagyon kiadására nem kerülhet sor a társaság cégjegyzékből való törlésére 
vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 583/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében arról, hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 
megalakulásától, és tevékenysége megkezdésétől a végelszámolási eljárás befejezésig tartó időtartam alatt 
keletkezett iratanyag őrzéséről Hatvan Város Önkormányzata – 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. – fog gondoskodni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 584/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy Kollár Edina (született: Hatvan, 1967. december 7.; anyja neve: Karácsony Mária) 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 98. szám alatti lakos, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” cégjegyzékbe bejegyzett végelszámolója 
felmentésre kerüljön a végelszámolói tisztsége alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 585/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a végelszámolás befejezése és a cég cégjegyzékből való törlése iránti kérelem, valamint a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott 
mellékletei – a végelszámolás befejezésének időpontjától számított 30 napon belüli időtartam alatt – benyújtásra 
kerüljenek az Egri Törvényszék Cégbíróságához. 
A végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. augusztus 31. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő taggyűlésén Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 586/2018. (IX. 27.) 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 társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2018. október 15. napjától 2023. október 14. napjáig tartó 
határozott időtartamra Marján János 3000 Hatvan, István király u. 2., Hargitai Katalin 3000 Hatvan, Kertész utca 5. 
és Kerek Istvánné 3000 Hatvan, Kastélykert utca 10. 3/16. szám alatti lakosokat választja meg. 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségüket ingyenesen látják el.” 



 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 587/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság alapító okiratát módosító okiratot, és a 
cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 27. (okiratok aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
 

Alapító okiratot módosító okirat  
 

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

14. Felügyelőbizottság 
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 
14.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Marján János 
Lakcím: 3000 Hatvan, István király utca 2. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 15. 
A megbízatás lejárta: 2023. október 14. 
 
Név: Hargitai Katalin 
Lakcím: 3000 Hatvan, Kertész utca 5. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 15. 
A megbízatás lejárta: 2023. október 14. 
 
Név: Kerek Istvánné 
Lakcím: 3000 Hatvan, Kastélykert utca 10. 3/16. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 15. 
A megbízatás lejárta: 2023. október 14. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 587/2018. (IX.27.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2018. szeptember 27. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2018. szeptember 27. 
KASZ: 36071290 

 
 



Határozat száma: 588/2018. (IX. 27.) 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. szeptember 18. fordulónappal elkészített közbenső mérlegét.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. október 3. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 589/2018. (IX. 27.) 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 
Jászfényszaru Város Önkormányzata eladótól, a tulajdonát képező 10.000.000,- Ft névértékű törzsbetéthez 
igazodó üzletrészét 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint vételárért – a társaság törzstőkén felüli vagyona terhére –
, akként hogy a vételárat az üzletrész-átruházási szerződés aláírásának napjától  számított 5 napon belül utalja át 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának az üzletrész-átruházási szerződésben meghatározott bankszámlájára. A 
taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az üzletrész átruházási szerződésnek a társaság nevében és 
képviseletében történő aláírására, valamint a 10.000.000,- Ft vételár Jászfényszaru Város Önkormányzata által 
megadott bankszámlára történő átutalásra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. október 3. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 590/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) tagja  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság soron következő taggyűlésén akként 
szavazzon, hogy elfogadja a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a  
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti vagyonkezelési 
szerződés megszűnéséből eredő teljes körű elszámolást tartalmazó megállapodást. A taggyűlés felhatalmazza a 
társaság ügyvezetőjét a megállapodásnak a társaság nevében és képviseletében történő aláírásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 3. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 591/2018. (IX. 27.) 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 nem fogadja el a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a 
Hatvan és Környéke Települései Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás közötti vagyonkezelési 
szerződés megszűnéséből eredő elszámolást tartalmazó, Heréd község polgármesterétől 2018. szeptember 24. 
napján érkezett, a határozat mellékletét képező megállapodást.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 3. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(Az 591/2018. (IX. 27.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma: 592/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén 
a társaság – az előterjesztés 1. melléklete szerinti – 2017. évi beszámolójának elfogadását ne javasolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje és 
nemmel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 



 
Határozat száma: 593/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén 
a társaság – az előterjesztés 1. melléklete szerinti – 2017. évi beszámolójának elfogadását ne javasolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje és 
nemmel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma: 594/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén 
a társaság társasági szerződésének – az előterjesztés 2. melléklete szerinti – módosítását szavazatával 
támogassa. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma: 595/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén 
a társaság társasági szerződésének – az előterjesztés 2. melléklete szerinti – módosítását szavazatával 
támogassa. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma: 596/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja nem támogatja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke részére 2018. december 1-től kezdődően havi bruttó 150.000 Ft 
tiszteletdíj megállapítását. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és nemmel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma: 597/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja, hogy amennyiben a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság között folytatandó egyeztetések legfeljebb 30 napon belül nem járnak legalább a nem 
vitatott 141.696.024,- Ft követelésrész megfizetésében megnyilvánuló eredménnyel, a Társulás követelését a 
Társulás Elnöke szükség esetén jogi úton is érvényesítse, tekintettel arra, hogy a Kft. a fenti összeget 2018. 
szeptember 17. napján bírósági letétbe helyezés útján teljesítette. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és nemmel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
 



Határozat száma: 598/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel 
szavaz a Társulás 2018. I. félévi költségvetés módosításának és a 2018. I. félévi gazdálkodási beszámoló 
elfogadásáról a határozat  1. számú mellékletét képező pénzforgalmi mérleg szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 
tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 5. Társulási Tanács ülés 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(Az 598/2018. (IX. 27.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma: 599/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 
2018. első félévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(Az 599/2018. (IX. 27.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma: 600/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arról, hogy a 
Társulás Kómár József elnök részére bruttó 73.530 Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapítson meg 2018. október 1-től 
határozatlan időre. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 601/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 
2018. évi költségvetésének a módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 601/2018. (IX. 27.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma: 602/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosítószámú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves 
megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 
című projekthez kapcsolódó, a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 054/14 hrsz.-ú kivett 
üzemi terület művelési ágú és a hatvani 054/13 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú ingatlanokra vonatkozó 
földhasználati jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásával kapcsolatosan az 
ivóvízbázis védelme érdekében további egyeztető tárgyalásokat folytasson a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft.-vel, különös tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok esetében a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 



Hatóság KDVVH1805-1/2014 számú határozata alapján Hidrogeológiai védőövezet „B” védőzóna” került 
kijelölésre, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendeletben foglalt előírások teljesüljenek. 
Az egyeztetések lefolytatását követően a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hatvan város 
polgármestere – a rendelkezésre álló valamennyi információ ismeretében – az egyeztetést követő soron 
következő rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő a földhasználati jog alapításához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás megadását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 603/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyószámláján lévő szabad pénzeszközből 
1.000.000 e Ft értékben a Magyar Állam által kibocsátott fix kamatozású 2021/Z Önkormányzati Magyar 
Államkötvényt vásárol, melyet a Magyar Államkincstárnál helyez el értékpapírszámlán szükség esetén, élve a 
lejárat előtti visszaváltás lehetőségével. Az értékpapír eladása és vétele egyaránt 100% + felhalmozott kamat 
árfolyam összegen történik. Futamideje 3 év, de a futamidő alatt bármikor visszaváltható. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az értékpapír megvásárlásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 5. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma: 604/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hatvani Tűzkerék Alapítvány a 
Beszédben Akadályozott és Nehezen Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz 
Forduló Lakosságért civil szervezet a kizárólagos tulajdonát képező 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti 
ingatlant székhelyként határozatlan ideig szívességi használat jogcímén használja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma: 605/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 606/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 607/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 608/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 609/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 610/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 611/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 612/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 613/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 614/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 615/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 

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

 
 
 
 



Határozat száma: 616/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 617/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 618/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 619/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2018/2019. tanévben a 300 tanítási órát 
magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét. A 2018. december 31-ig felmerülő 100 óra költsége 
250.000,- Ft, járulékai 74.250,- Ft, mindösszesen 324.250,- Ft összeg, mely Hatvan Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján az egyéb feladatok Bajza-
tehetséggondozás soron betervezésre került. A fennmaradó 200 tanítási óra költsége 500.000,- Ft, járulékai 
148.500,- Ft, mindösszesen 648.500,- Ft összeg a 2019. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-
testület egyúttal felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a 
Hatvani Tankerületi Központtal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 620/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási 

nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a    Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2019. évi költségvetésébe 
betervezi. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 2. sz. mellékletét 
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város 
honlapján közzéteszi.  

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 5-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, 



vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 3. sz. mellékletét 
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város 
honlapján közzéteszi.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2018. október 3. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására) 
  2. pont: 2019. február 15. 
  3-4. pont: 2018. október 5. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : 1., 3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 620/2018. (IX. 27.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma: 621/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keret 750.000 Ft-os keretösszegéből 200.000 Ft-ot, a 
Nemzetiségi keretből 100.000 Ft-ot átcsoportosít, mellyel az Önszerveződő, öntevékeny közösséget támogató 
keret 3.540.000 Ft-ra, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret 1.160.000.-Ft-ról 1.370.000 Ft-ra és az Egyházi 
keret 250.000.-Ft-ról 300.000 Ft-ra módosul.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma: 622/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, 
szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

ÖNSZERVEZŐDŐ KERET 

Éves Keretösszeg: (7.000.000-) 2018. II. félév 3.540 .000.-Ft 

  Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. 
TILMA A 

Gyermekm űvészetért 
Közhasznú Alapítvány 

"A legnagyobb szeretet" XIV. Nemzetközi 
gyermekrajz vándorkiállítás, Hatvan, Budapest, 

Mátraverebély-Szentkút 
200 000 Ft 100 000 Ft 

2. Ady Endre Könyvtár A Kopa Lajosné Díszít őművészeti Szakkör 
tevékenységésnek támogatása 100 000 Ft 80 000 Ft 

3. 
Ratkó József 

Közművelődési Egyesület 
Irodalmi ismeretterjesztés az Ady Endre 

Könyvtárban 100 000 Ft 80 000 Ft 

4. 
Gáspár András Bajtársi 

Egyesület (Hatvan) Megemlékezés és közösségépítés 200 000 Ft 100 000 Ft 

5. 
Hatvany Lajos Múzeum 

Baráti Körének Egyesülete Hagyomány őrző kirándulás Mez őkövesdre 112 000 Ft 50 000 Ft 



6. 
Maassluis-Hatvan 

Testvérvárosi Egyesület 

Maassluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület 
2018. II. félévi program ART-CAMP IV. 

Testvérvárosok M űvésztelepe zárókiállítása 
200 000 Ft 200 000 Ft 

7. 
Magyar Vasúti Járm űvek 

Megmentéséért Egyesület 

Hatvan Népkertben kiállított, 411.264 
pályaszámú Truman g őzmozdony küls ő 

felújítása, állagmegóvása, hiányzó 
alkatrészeinek pótlása 

200 000 Ft 150 000 Ft 

8. 
Corelli-60 Zenéért és 

Gyermekekért Közhasznú 
Alapítvány 

Hargitai Géza Emlék-koncert 130 000 Ft 120 000 Ft 

9. 
Hatvani Állami 

Zeneiskoláért Alapítvány 
Okos televízió vásárlása a zeneirodalom és 

szolfézs órák színesítéséhez 200 000 Ft 190 000 Ft 

10. 
Grassalkovich 

Énekegyüttes Kulturális 
Egyesület 

Vidéki fellépések 
támogatása(útiköltségajándék)Zenei Világnapi 

Koncert, valamint az Adventi- Karácsonyi 
Koncert / szervezési ktg, vendéglátás/, az 

Énekegyüttes 15 éves ünnepi koncertjére zenei 
felkészít ő tábor (útiktg.,szállásdíj) M űködési 

kiadások. 

200 000 Ft 100 000 Ft 

11. 
Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola-SZIRKÉK 

énekegyüttes 
Adventi várakozás 150 000 Ft 80 000 Ft 

12. 

Hatvani Tankerületi Központ  
Hatvani Bajza József 

Gimnázium és 
Szakgimnáziuma 

"Matekosokk" csoportja  

Matematikaverseny Általános Iskolások részére  200 000 Ft 50 000 Ft 

13. 

Hatvani Bajza József 
Gimnázium és 

Szakgimnázium és 
Szakgimnázium 

"Poliglottok" csoportja 

Nyelvek Hete 200 000 Ft 50 000 Ft 

14. 

Hatvani Tankerületi K özpont  
Hatvani Bajza József 

Gimnázium és 
Szakgimnáziuma "Bajzás 

Géniusz" csoportja 

Living Language 200 000 Ft 50 000 Ft 

15. 

Hatvani Tankerületi Központ  
Hatvani Bajza József 

Gimnáziuma és 
Szakgimnázium  "Ifjú 
publicisták" csoportja 

NYELV-ÉSZ 200 000 Ft 50 000 Ft 

16. 

Hatvani Tankerületi Központ  
Hatvani Bajza József 

Gimnázium és 
Szakgimnáziuma 

"Kutakodj" csoportja  

Tehetségkutató fizika verseny 200 000 Ft 50 000 Ft 

17. Bajza Alapítvány "Mit ránk hagytak a századok…" 200 000 Ft 50 000 Ft 

18. 
Észak-magyarországi 
Művészet, Kultúra és 

Összefogás Egyesület 

Hozzájárulás az Észak-magyarországi 
Művészet, Kultúra és Összefogás Egyesület 

működési költségeihez a 2018. évben 
200 000 Ft 50 000 Ft 



19. Hatvani Vörösmarty téri 
Óvodásokért Alapítvány " A tehetség ott rejlik mindenkiben!" 200 000 Ft 50 000 Ft 

20. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház-Dali, 
Drámajáték M űhely-Dali 

Drámajátékok, gyermekfoglalkozások a Daliban 
2018/2 200 000 Ft 50 000 Ft 

21. 
Hatvani Szimfónikus 

Zenekar-VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház 

Újévi koncertek el őkészítése és szervezése 200 000 Ft 100 000 Ft 

22. 
Hatvani Civil M űhely-VOKE 

Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Dali 

Őszi Közösségi Programok 200 000 Ft 50 000 Ft 

23. 

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház-VOKE 

Hatvani Vasutas 
Szakszervezet Nyugdíjas 

Klubja 

Őszi rendezvénysorozat 2018 200 000 Ft 100 000 Ft 

24. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház-Dali, 
Irodalmi M űhely Dali 

Hatvani történetek  200 000 Ft 50 000 Ft 

25. 

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház-Liszt 

Ferenc Vasutas Nyugdíjas 
Klub 

Őszi  Rendezvénysorozat 2018, Liszt Ferenc 
Nyugdíjas Klub 200 000 Ft 180 000 Ft 

26. 
Hatvani Vasútbarát Klub-

VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház 

Hatvan és a vasút programsorozat 2018 őszi 200 000 Ft 50 000 Ft 

27. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház-Dali, 
Kézügyes kreatív kör-Dali 

Játszóházak a Kézügyes kreatív kör 
vezetésével 2018/2 200 000 Ft 50 000 Ft 

28. 
Fotógrafikus M űhely, VOKE 

Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Dali 

Hatvani őszi fotótárlatok 200 000 Ft 50 000 Ft 

29. 
Új-Hatvani Szent István 

Alapítvány Baba-mama Klub 100 000 Ft 50 000 Ft 

30. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház az Anonymus 60 
zenekar nevében 

Az Anonymus 60 zenekar technikai fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

31. 
Grassalkovich M űvelődési 
Ház a Break Out zenekar 

nevében 
Saját, korszer ű zenekari kellékek beszerzése 93 800 Ft 50 000 Ft 

32. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a C.ZRT. Zenekar 
nevében 

A C.ZRT. Zenekari technika fejlesztése 80 000 Ft 50 000 Ft 

33. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Falcon zenekar 
nevében 

Albumfelvétel, hangtechnikai eszközök 
beszerzése 200 000 Ft 50 000 Ft 



34. 

Grassalkovich M űvelődési 
Ház a Hatvani Akrotbatikus 

Rock and Roll csoport 
nevében 

A Hatvani Akrobatikus Rock and Roll 
csoportnak versenyruha varratása, és 

versenyre utazásának támogatása 
200 000 Ft 100 000 Ft 

35. 
Grassalkovich M űvelődési 
Ház a Hatvani Fiúk zenekar 

nevében 

A Hatvani Fiúk zenekar technikai eszközeinek 
fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

36. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a HCHC zenekar 
nevében  

A HCHC zenekar 2018.II.féléves turnéjának 
támogatása 100 000 Ft 50 000 Ft 

37. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Hunters Baseball 
Klub Hatvan nevében 

A Hunters Baseball Klub Hatvan eszközeinek 
bővítése 200 000 Ft 50 000 Ft 

38. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Játszóházvezet ők 
Alkotóközössége nevében 

Kézműves foglalkozás anyagköltsége 90 000 Ft 50 000 Ft 

39. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Mesevilág kör 
nevében 

Kézműves szabadid ős foglalkozások 
tartásának anyagköltsége 164 000 Ft 50 000 Ft 

40. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Naplemente 
Nyugdíjasklub nevében 

A Naplemente Nyugdíjasklub 2018.II. féléves 
programjának támogatása 200 000 Ft 180 000 Ft 

41. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház az Országjáró Nóta 
Klub nevében 

Az Országjáró Nóta Klub második féléves 
rendezvényeinek támogatása 200 000 Ft 80 000 Ft 

42. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Rockjam zenekar 
nevében 

A Rockjam zenekar hangfalainak, 
hangtechnikai eszközeinek cseréje 113 780 Ft 50 000 Ft 

43. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Saffron zenekar 
nevében 

A Saffron zenekar technikai fejlesztése 200 000 Ft 50 000 Ft 

44. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Shadows Club 60 
zenekar nevében 

A Shadows Club 60 zenekartechnikai 
eszközeinek fejlesztése 70 000 Ft 50 000 Ft 

45. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a Treff zenekar nevében  A Treff karácsony lebonyolítása 200 000 Ft 50 000 Ft 

46. 
Grassalkovich M űvelődési 

Ház a ZEN Jóga Klub 
nevében 

A ZEN Jóga Klub felszerelésének b ővítése 170 000 Ft 50 000 Ft 



47. 

Grassalkovich M űvelődési 
Ház a z Eszterlánc 

Kézműves Alkotócsoport 
nevében 

Kézműves vásárok megtartásához szükséges 
eszközök 200 000 Ft 0 Ft 

48. 
Grassalkovich M űvelődési 
Ház a Barna Hang zenekar 

nevében  

A barna Hang zenekar 2018l. II.féléves 
turnéjának támogatása 72 205 Ft 50 000 Ft 

49. 
Alapítvány a hatvani I. 
István Általános Iskola 

támogatására 
"Neves pedagógusok emlékének meg őrzése" 200 000 Ft 50 000 Ft 

  8 445 785 Ft 3 540 000 Ft 

 
Határozat száma: 623/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, 
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

SPORT KERET 

Éves Keretösszeg: (2.900.000-) 2018. II. félév 1.370 .000.-Ft 

  Pályázó szervezet  neve  Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Hatvani Sakk Kör 2018. évi támogatása a hatvan sakk kör 
részére 186 950 Ft 130 000 Ft 

2. Pulzus Sport Egyesület Sporteszköz vásárlás 200 000 Ft 50 000 Ft 

3. 
Sportstuff Kerékpáros 

Sportetgyesület 
Kerékpár versenyeken való részvétel 

támogatása 200 000 Ft 140 000 Ft 

4. 
ITF Harcművészetekért 

Alapítvány 

Őszi-téli versenyek (Külföld_Szlovénia, 
Ausztria,, Hazai- Eagles kupa Budapest, 

Diákok Olimpiája Monor) nevezési 
díjainak, valamint külföld esetében 

szállás ill. üzemanyga költségek 

200 000 Ft 150 000 Ft 

5. Csányi Sportegyesület 

Halmazállapot-változás, Gigászok 
szárazon és vízen (úszásoktatás, 

rekreációs edzések a Hatvani Gigászok 
jégkoroncsapat felkészülésének 

részeként a Gigász Képz ő Utánpótlás 
Nevelő Műhely szervezésében, 
autóbusz költség hozzájárulásÍ) 

200 000 Ft 100 000 Ft 

6. 
Újhatvani Római 

Katolikus Általános 
Iskola 

A BSI Futónagykövet-Hatvan/Fut60 
csoport m űködésének támogatása 150 000 Ft 120 000 Ft 



7. 
Újszerű Technikai 

Sportok Egyesülete 
Az Újszer ű technikai Sportok Egyesület 
számítástechnikai periféria fejlesztése 200 000 Ft 100 000 Ft 

8. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani Bajza 
József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma  
"Természetismereti és 

környezetvédelmi" 
csoportja 

Túrázzunk!  200 000 Ft 50 000 Ft 

9. 
Hatvani Vasutas 

Lövészklub 

Versenyek szervezésének, valamint 
működéssel összefügg ő feladatok 

támogatása 
200 000 Ft 80 000 Ft 

10. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani 

Kodály Zoltán 
Értékközvetít ő és 
Képességfejleszt ő 

Általános Iskola 
diáksportköre 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és 
Képességfejleszt ő Általános Iskola 
játékos sportverseny szervezése-

eszközbeszerzés-pályázat 

200 000 Ft 50 000 Ft 

11. TKD SPIRIT Egyesület 
TKD SPIRIT Hatvanért, TKD SPIRIT 

Egyesület Sporttehetségeinek 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

12. 
Hatvani Thaibox 

Egyesület 
A Hatvani Thaibox Egyesület Harcosok 
Éjszakája 9. Gálájának megrendezése 200 000 Ft 100 000 Ft 

13. 
Cit-Car Táncsport 

Egyesület 
Versenytáncos és utánpótlás csoport 

működése Hatvanban 200 000 Ft 100 000 Ft 

14. 

Hatvani Tankerületi 
Központ  Hatvani Szent 
István Általános Iskola 

"Gyere hokizni!" 
csoportja 

"A biztonságos jégkorongozásért" 200 000 Ft 100 000 Ft 

  2 736 950 Ft 1 370 000 Ft 

 
Határozat száma: 624/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét 
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. október 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

IFJÚSÁGI KERET  

Éves Keretösszeg: (1.500.000-) 2018. II. félév 550.0 00.-Ft 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 



1 
Hatvan Jókai úti Óvodáért 

Alapítvány 
A Varázskapu Óvoda felszereltségének 

fejlesztése bútorokkal 200 000 Ft 100 000 Ft 

2 
Hatvani Óvodásokért 

Alapítvány 
"Néphagyományaink meg őrzése,ápolása 

az óvodában" 200 000 Ft 100 000 Ft 

3 
Újhatvani Római Katolikus 

Általános Iskola 
Diákönkormányzat 

Karácsonyi Kézm űves Nap- Családi Nap  130 000 Ft 50 000 Ft 

4 

Hatvani Tankerületi Központ  
Hatvani Bajza József 

Gimnáziuma és 
Szakgimnázium  

"Diákönkormányzat" csoportja  

Nyílt Nap 200 000 Ft 50 000 Ft 

5 
Mészáros Lázár úti Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány 

Kreatív M űhelymunka a nemzeti öntudat 
és környezettudatos szemlélet 

alakításáért 
200 000 Ft 100 000 Ft 

6 Brunszvik Kisded Alapítvány Szabadtéri színpadunk hangosításának 
technikai megoldása 200 000 Ft 100 000 Ft 

7 
Hatvani Tankerületi Központ  

Hatvani Szent István Általános 
Iskola Diákönkormányzat 

Vetélked ő sorozat a Hatvani szent István 
Általános Iskolában 200 000 Ft 50 000 Ft 

  
1 330 000 Ft 550 000 Ft 

 
Határozat száma: 625/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezetek támogatásának átadott pénzeszközök” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. október 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

EGYHÁZI KERET 

Éves Keretösszeg: (500.000-) 2018. II. félév 300.000 .-Ft 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. 
Hatvan Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség 

Szent Adalbert Kórus 

Szent Adalbert Kórus jm űködéséhez 
szükséges eszközbeszerzés: 

lézernyomtató, fénymásoló géphez: 
másoló papír, tintapatron, mappák és 
egyéb irodaszerek, kottaállvány stb. 

200 000 Ft 150 000 Ft 

2. 
Újvárosi Római Katolikus 

plébánia "Uram! Jó nekünk itt lenni…" 200 000 Ft 150 000 Ft 

  400 000 Ft 300 000 Ft 



 
 

Határozat száma: 626/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat és civil 
szervezeteket.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok  
(A rendelkezésre álló keret 2018. II. félévben 450.000,- Ft) 

 

Pályázó szervezet A pályázat címe Igényelt összeg 
Javasolt 

(megszavazott) 
összeg 

Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete és Segítő Szolgálata  

Figyelemfelhívó séta az 
egészségért a mellrák ellen. 
Önkéntesek képzése. 
 

130.000,- Ft 130.000,- Ft 

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezete Hatvani Alapszervezet 

Az önkéntes véradók 
megbecsülése, elismerni a 
donorszervezők munkáját, 
tiszteletadás önzetlen, áldozatkész 
munkájukért.  
 

200.000,- Ft 120.000,- Ft 

Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 

Egészség és sportnap 
megszervezése 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex 
Egyesület  

4 naposra tervezett konferenciával 
egybekötött rehabilitáció az Egri 
Flóra Hotelben. 
 

200.000,- Ft 100.000,- Ft 

 
Határozat száma: 627/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 10952 hrsz-ú, kivett közutat a „Hárslevelű kertsor” névvel látja el.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. október 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma: 628/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft.-vel (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11. 
cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető) az 
1. számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat 
mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
másrészről a DentoGál Kft. (székhely: 2173 Kartal, Bocskay utca 11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, 
adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető),  mint egészségügyi szolgáltató (a 



továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett:  
 
Előzmény: 
Felek rögzítik, hogy 2014. április 30. napján egészségügyi vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek 
egymással, melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a szerződést – jelen szerződés keretében – közös 
megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják. 
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató Dr. Gál József Miklós (orvosi nyilvántartási száma: 72937), 
távollétében Dr. Kávási Kinga (orvosi nyilvántartási száma: 84623 a Hatvan város területén lévő 1. számú fogorvosi 
körzetben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a 
továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, biztosítja a fogorvosi 
alapellátásokat, a vegyes fogászati járóbetegellátást. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi 
feladat ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel, érvényes orvosi 
felelősségbiztosítással rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult. 
 
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével személyesen Dr. Gál József Miklós, valamint Dr. Kávási Kinga a 
végzi fogorvosi tevékenységet. Ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. A szolgáltató az 
alábbi közoktatási intézményben iskolafogászati ellátást biztosít: Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth 
tér 1.). 
 
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
4.) Szolgáltató működési ideje heti 30 óra. A praxis rendelési ideje: hétfőn 8 órától 14 óráig; iskolafogászat kedd és 
csütörtök 14 órától 20 óráig; szerda és péntek 8 órától 14 óráig tart. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését, a 
rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
 
5.) Szolgáltató vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik.  
 
6.) Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető 
szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján. 
7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a jogszabályi képesítési 
előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal) a mindenkori jogszabályi előírásoknak, 
szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre a Heves 
Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a megrendelő számára az orvosi 
titoktartást nem sértő információkat szolgáltat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a kötelező 
adatszolgáltatásokat teljesíti.  
 
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla bemutatásával  (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)   tárgyév december 
15. napjáig nyújthatja be.  A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a 
szolgáltató részére. 
 
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 3128 hrsz.-on felvett fogorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Árpád u. 2. szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe 
adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő, közös használatú fogorvosi váró, közös 
használatú előtér, személyzeti és beteg WC-k, és az épülethez tartozó terület. Megrendelő a rendelő és a fogorvosi váró 
bútorzatát, berendezéseit a szolgáltató részére leltár szerint használatra átadja. A szolgáltató köteles az átvett eszközök 
karbantartásáról és a nem garanciális hibák javításáról gondoskodni.   
 



12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján 
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő egyedileg nem 
mért közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak1/4 részét megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a 
megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató 
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt. A Szolgáltató a 
rendelőre vonatkozóan maga vállalja a riasztórendszer működtetését. Amennyiben az épületben olyan kár keletkezik, 
amelyet a biztosító a tűzjelző készülék és riasztórendszer központi működtetésének hiánya miatt nem térít meg, annak 
megtérítését a Szolgáltató köteles vállalni. 
 
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  
  
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek. 
 
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 628/2018. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 



27.) Jelen szerződés 2018. október 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik fél 
jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik 
fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a 
másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen szerződés 
szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét 
felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, 
illetve módosíthatják.  
 
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat. 

 
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2018. ………………... 
 

Horváth Richárd, polgármester Dr. Gál József Miklós 
Hatvan Város Önkormányzata DentoGál Kft. ügyvezetője  

megrendelő szolgáltató 
 

Határozat száma: 629/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 551/2018. (VIII.30.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„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 274.774,- 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: 630/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 201108/123 kódszámú nyílt pályázati felhívására benyújtott 
pályázatot, amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2019. évi 
Múzeumok éjszakája rendezvényének támogatása. Az elnyerni kívánt támogatás összege bruttó 2.000.000,- Ft. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatosan felmerülő 
dokumentumok aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 631/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete átadja a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch 
Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) között létrejött együttműködési megállapodás szerint 
a 2018. évi fejlesztési feladatok között szereplő 3.000.000 Ft összeget a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-nek (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint 
a Hatvan, Thurzó u. 16. szám alatt lévő ingatlan vagyonkezelője részére a Hatvani Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ (székhely: 3000 Hatvan, Thurzó u. 16.) épületében logisztikai labor kialakításának céljából.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (átadásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 
Határozat száma: 632/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház Hatvan, Mészáros Lázár 
utca 6-8. szám alatti, 514/1 hrsz-ú ingatlanon található  épületének, átalakításához, valamint az Ady Endre 
Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtárának ebbe az épületben történő áthelyezéséhez szükséges építészeti műszaki – 
engedélyezési és kivitelezési – tervek elkészítésével a Sisák Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar 
Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 6.417.056,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 1. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 633/2018. (IX. 27.) 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 
orvosi rendelő ideiglenes áthelyezés  245 
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 623 
Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 1 480 
Hatvany Lajos Közérdek ű Muzeális Gy űjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.)   
hangcsillapítás 360 

VI-X. sz. körzeti feln őtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendel ő  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/A.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 000 
ereszjavítási munkák 115 



III-IV. számú körzeti gyermekorvosi és véd őnői szolgálat  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/A.)   
kerítés ideiglenes elbontási munkái 117 
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.)   
épületgépészeti engedélyezési és kiviteli tervezési munka 369 

épületvillamossági kiviteli tervezési munka 1 016 
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 3 237 

Összesen:  25 000 
 

Határozat száma: 634/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8. szám alatt található Liszt 
Ferenc Művelődési Ház felújításához kapcsolódó épületgépészeti engedélyezési és kiviteli tervezési munka 
elkészítése tárgyú, Smid László egyéni vállalkozóval (székhely: 3200 Gyöngyös, Táncsics M utca 3/1.) 2018. 
június 4-én megkötött tervezési szerződést módosítja az ellátandó tevékenységek kibővülése érdekében bruttó 
101.600,- Ft többlet tervezési díj miatt. 
A szükséges többletforrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 
önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 635/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8. szám alatt 
található Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához kapcsolódó épületvillamossági kiviteli tervezési munka 
elkészítése tárgyú, a DOVILLTERV Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Szent Gellért u. 2.) 2018. május 7-én 
megkötött tervezési szerződést módosítja az ellátandó tevékenységek kibővülése érdekében bruttó 228.600,- Ft 
többlet tervezési díj miatt. 
A szükséges többletforrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 
önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 636/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a. szám 
alatt található VI-X. sz. körzeti felnőtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendelő javítási munkáinak 
elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 114.300,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma: 637/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a. szám 
alatt található III-IV. sz. körzeti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat hátsó kerítésének ideiglenesen történő 
elbontási munkáinak elvégzésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg 
bruttó 117.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 638/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bástya utca 10. szám alatt 
található épületben ideiglenes rendelő helyiség kialakítási munkáinak elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t 
(székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 244.370,- 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. október 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 639/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az 563/2018. (VIII. 30.) számú határozatát olyan 
módon, hogy a „Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll” szövegrész helyébe a 
„Pénzügyi forrás a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” elnevezésű 
pályázati támogatásból kerül biztosításra” szövegrész lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 640/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség 
által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programjához. Az igényelhető támogatás összege legalább 5 
millió forint, de legfeljebb 50 millió forint lehet. A pályázat célja a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskolában az öltözők felújítása, berendezése, új lelátó építése, valamint a világítás/ 
elektromos hálózat korszerűsítése. Előzetes költségkalkulációk alapján a fejlesztés becsült költsége 19.386.222,- 
Ft. A pályázati biztosíték összege az igényelt felújítás összegének az 5%-a, jelen esetben 969.311,- Ft. Nyertes 
pályázat esetén a képviselő-testület a beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az 
MKSZ által megjelölt számlára megfizeti. A pályázati biztosíték és a gazdagodás megtérítési előleg Hatvan Város 
Önkormányzata költségvetésében az alapítványok, szervezetek támogatásában szereplő Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület támogatása terhére biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban 
történő eljárásra.” 

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

 
Határozat száma: 641/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos 
Tornaterem Felújítási Programjához benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Lestyán Balázs alpolgármester, 
2.) Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola igazgatója 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető. 
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző, 
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 



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

 
Határozat száma: 642/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00822 azonosító számú, 
„Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázathoz kapcsolódó Hatvan Város 
Önkormányzata és Kerekharaszt Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerét érintő adattisztítás, 
adatmigráció (másolás) és tesztelés feladatok elvégzésével a RITEK Zrt. (székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1.) 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 7.620.000.- Ft összegben.  
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 870.000.- Ft összegig pályázati forrásból biztosított, ezen 
felül 1.130.000.- Ft Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő, Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal dologi kiadásait tartalmazó költségvetésből átcsoportosításra kerül, továbbá 5.620.000.- Ft 
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzatát 
keresse meg a Kerekharaszt Község Önkormányzatára eső önerő összegének az átadása érdekében.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15.  (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 643/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth téren található 
5227/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Őrszem szobor javítási munkáinak elvégzésével Nagy István József restaurátort 
(adószámos magánszemély, székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 286.000,- Ft 
(önkormányzatot terhelő kifizetés 313.885,- 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. október 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 644/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fűtés korszerűsítésére vonatkozó F-2007/02000/001. sz. 
vállalkozási és bérleti szerződés 10 éves futamidejének 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 
fűtéstechnikai berendezéseket elővásárlási jog biztosításával megvásárolja bruttó 847.482,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésében az általános tartalék költséghelyen 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: 645/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„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 részét megvásárolja 22.500.000,- Ft, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer Ft értéken a Centrál 
Takarék Szövetkezettől (címe: 2112 Veresegyház Fő út 53.; képviseli: Vargáné Králik Katalin elnök-ügyvezető). A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására. 
Az ingatlanvásárláshoz szükséges pénzügyi fedezet a részvényértékesítés bevétele terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma: 646/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló 
eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 



Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
7.964.045.- Ft.  
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 10.042.375.- Ft 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
18.006.420.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ. A bíráló bizottság a 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; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 647/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás folytatásához és lezárásához kapcsolódó közbeszerzési 
lebonyolítói feladatok elvégzésével a CORDICT Kft.-t (székhely: 1012 Budapest, Attila út 79. I. emelet 7.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 508.000.- Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben az “Általános tartalék” terhére biztosított.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 648/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) részére a menetrend szerinti  
autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységével összefüggő díjfizetési rendszer 
módosításához, azzal a kikötéssel, hogy a tervezett menetjegy értékesítő automaták elhelyezését megelőzően be 
kell szerezni a közútkezelői és a tulajdonosi hozzájárulásokat. 
A fenti hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (értesítése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 649/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Magyar Telekom 
Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) ingyenesen 
elérhető WiFi szolgáltatás megvalósításáról és működtetéséről az újhatvani fitneszpark területén. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. szeptember 28. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 649/2018. (IX. 27.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma: 650/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágításhoz kapcsolódó 25 db 20 m 
hosszúságú hideg fehér fényű 200 db LED világítású, IP66 védettségű fényfüzér beszerzésével a Leblanc 
Illuminations Magyarország Vino Domus Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Kisasszony utca 71.) bízza meg bruttó 
571.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a kiadások között az általános tartalék terhére 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: 651/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával, valamint a légvezetékes hálózati csatlakozási pontok (120 db) 
ÉMÁSZ szabvány szerinti átalakításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 
bízza meg bruttó 3.500.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a „Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás 2018. évi költségei” 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: 652/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszvilágítás elemeinek fel- és leszerelésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 
8.) bízza meg bruttó 4.191.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendeletében a fejlesztési céltartalék terhére 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: 653/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Knézich utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 14.424.406,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” 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: 654/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Báthory István utca (Temető utca – Gorkij utca közötti 
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza 
meg bruttó 14.440.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” 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: 655/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mártírok útja felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 18.784.189,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2018. évi útfelújítás” 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: 656/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Horváth Mihály út 140-142. számú ingatlanok előtti járdaszakasz javítási 
munkáinak az elvégzésével összesen 82 m2 nagyságú felületen, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.519.238,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Közvilágítás bővítése” 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: 657/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az 546/2018. (VIII. 30.) számú határozatát olyan 
módon, hogy a határozat szövegében a „4.159.949,- Ft” szövegrész helyébe a „4.662.234,- Ft” szövegrész lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. október 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma: 658/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és leszállításával a 
CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az alábbi bruttó egységárak 
figyelembevételével 
 

Megneve-
zés 

Horganyzott 
acéloszlop 
(76×3500) 

Rögzítő-bilincs 
(76 mm, 
csavarokkal) 

Oldal-akadály 
tábla 
(250×1000) 

Háromszög alakú 
KRESZ 
tábla (600) 

Kör alakú KRESZ 
tábla 
(600) 

Egységár  5.100,-Ft 572,-Ft 5.651,-Ft 3.937,-Ft 6.858,-Ft 

 
 

Megneve-
zés 

Kiegészítő 
tábla 
(175×350) 

STOP tábla 
(600) 

Kültéri panoráma 
tükör 
(600) 

Kültéri panoráma 
tükör 
(900) 

Parkolásgátló elem 
(poller) gömbfejjel, 
dupla 
felületkezeléssel 
(horganyzott oszlop 
RAL 9005 színre 
szinterezetten)/ 
76x1250mm 

Egységár  2.096,-Ft 7.937,-Ft 24.765,-Ft 31.622,-Ft 14.605,-Ft 

 
bruttó 300.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára összességében 
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: 659/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a MÉZSORÁS 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 
                    Megnevezés 
 
Cégnév  

Közúti táblák 
bontása  

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése  

Táblák 
felszerelése  

MÉZSORÁS Kft.  
(3000 Hatvan, 
Kertész utca 64..) 

2.300,-Ft / db 5.900,-Ft / db 2.300,-Ft / db 

 

bruttó 500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, 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: 660/2018. (IX. 27.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 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. október 1. (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 
veszélyes hulladékok, valamint elhasznált gumiabroncsok begyűjtésére és átvételére 

 
mely létrejött egyrészről:  
 
Név:  Hatvan Város Önkormányzata  
Képviseletében:  Horváth Richárd polgármester 
Székhely:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószám:  15729394-2-10 
Bankszámlaszám:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001 
KÜJ:  100148862 
KTJ:  101209983 
KSH kód:  15729394-8411-321-10 
Telephely azonosító:  2995 
Telephely települési azonosítója: 22309 
mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 
 
másrészről: 
 
Cégnév:   Design Hulladékgazdálkodási Kft. 
Képviseletében:  Prekly László ügyvezető 
Székhely:   6000 Kecskemét, Ipar u. 6. 
Adószám:   10304752-2-03  
Cégjegyzékszám:  03-09-000194  
Bankszámlaszám:   10402506-25011784-00000000  
KÜJ:  100269248 
KTJ:  100844792 
KSH kód:  10304752-3822-113-03 
Telephely települési azonosítója: 26684  
mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) 
 
együttesen felek (továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
Előzmények: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
292/2018. (IV. 25.) számú határozatával Hatvan városában a lakossági veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolításával a 
Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t bízta meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt legfeljebb bruttó 2.900.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással. 
 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a megrendelő tulajdonosi jogállása körében jár el és köti meg az alábbi szerződést. 
Megrendelő erre tekintettel a szerződés alkalmazása során nem minősül vállalkozásnak. 
 
Ezen előzmények után felek a következő szerződést kötik: 
 
 
 



1./ A VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS IDŐTARTAMA:  

Felek a Vállalkozási szerződést 2018. május 7-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra kötik. 

 
2./ A VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS TÁRGYA:  

A felek rögzítik, hogy a vállalkozó kirendelt munkatársai 2018. május hónapban, valamint egy később 
meghatározandó őszi napon 830 órakor felvonulnak a kijelölt gyűjtési helyen (Hatvan, Népkert). A vállalkozó 
900-1500 h között járműveivel és munkavállalóival átveszi a Hatvan város közigazgatási területén keletkezett 
lakossági veszélyes hulladékot, valamint elhasznált gumiabroncsot a Népkertben kialakított ideiglenes 
gyűjtőponton. 

3./ A VÁLLALKOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Szerződő felek a közöttük 2018. május 7-én létrejött vállalkozási szerződést közös megegyezéssel a Design Termelő, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nevének változása miatt a mai napon módosítják. 

1.) A vállalkozási szerződés megbízott adatai helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
Cégnév: Design Hulladékgazdálkodási Kft. 
 
2.) A korábban megkötött szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és 
feltételekkel továbbra is hatályban maradnak. 

A szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon és helyen 
aláírták. 
 
Hatvan, 2018. október 1. 
 
 
  Hatvan Város Önkormányzata Design Hulladékgazdálkodási Kft. 
 Horváth Richárd polgármester Prekly László ügyvezető 
 megrendelő vállalkozó 

 
 
 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2018. szeptember 27-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató igazságügyi szakértői véleményekről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta az igazságügyi szakértői véleményekről 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. 


