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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan város saját halottjává nyilvánításról szóló  37/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan város saját halottjává nyilvánításról szóló 37/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) Hatvan város saját halottja: az a Hatvan városért és lakosságáért kiemelkedő tevékenységet végző 
megbecsült elhunyt személy, akit Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési 
Bizottsága (a továbbiakban: Jogi és Ellenőrzési Bizottság) Hatvan város saját halottjának nyilvánít; 

 
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Hatvan város saját halottjává nyilvánítható az az elhunyt személy, aki) 
„d) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületétől a „Hatvan Város Díszpolgára” címet, a „Hatvan Város 

Pro Urbe díja" kitüntetést, a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetést, vagy a „Dr. Papp Zoltán 
kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” kitüntetést megkapta.” 

(2) A R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Hatvan város saját halottjává nyilvánítást Hatvan város polgármestere kezdeményezheti, amennyiben a 

kezdeményezéshez az elhunyt személy valamelyik közeli hozzátartója az alábbiak közül – egymást követő 
sorrendben – hozzájárul: 

a) házastárs, illetőleg élettárs, 
b) egyenesági leszármazó, 
c) a törvényes öröklés általános rendjének megfelelően egymást követő sorrendben bármelyik közeli 

hozzátartozó. 
A polgármester kezdeményezése alapján a Jogi és Ellenőrzési Bizottság jogosult az érintett elhunyt személyt 

Hatvan város saját halottjának nyilvánítani. 
(3) A Jogi és Ellenőrzési Bizottság a Hatvan város saját halottjává nyilvánításról határozatot hoz, melyet 

díszpecséttel ellátott emléklap formájában is át kell adni az elhunyt személy közeli hozzátartozói valamelyikének 
az alábbi sorrendben:  

a) a házastárs, illetőleg élettárs, 
b) az egyenesági leszármazó, 
c) a törvényes öröklés általános rendjének megfelelő egymást követő sorrendben bármelyik közeli 

hozzátartozó 
részére.” 
 
3. § A R. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(3) Hatvan város saját halottjának temetési szertartásának szervezésében közreműködik a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal, a szertartáson Hatvan város díszlobogója felvonásra kerül. 
(4) A Hatvan város saját halottjának nyilvánításról szóló határozat meghozatalától a temetés napját követő nap 

8:00 óráig a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületére (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a gyászlobogót ki kell 
helyezni.” 
 

4. § Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba, és 2018. február 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2018. január 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a köztemet őkről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) II. Fejezete a következő új 4. címmel egészül ki: 
 

„4. cím 
Védett temetési helyek 

 



13/D. § (1) A Képviselő-testület Hatvan város köztemetőiben az elhunyt személy iránti tisztelet kifejezéseként 
temetési helyet védetté nyilváníthat vagy a védettséget megszüntetheti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott temetési hely védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére 
bárki javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell: 

a) a védendő temetési hely megnevezését, helyének pontos meghatározását (temető, parcella, sor, 
sírhelyszám), az elhunyt nevét; 

b) a védetté nyilvánítás indokoltságát, 
c) védetté nyilvánítás megszüntetésének indokoltságát. 
(3) Védetté nyilvánítható az a temetési hely, amelyben olyan – legalább 30 éve elhunyt - személy nyugszik, aki 
a) Hatvan város életében kiemelkedő szerepet töltött be, 
b) nehéz történelmi helyzetben példamutató helytállást tanúsított, 
c) jelentős hatvani közintézmény megalapítója, hírnevének megalapozója volt,  
d) kiemelkedő tudományos-, művészeti-, vallási- vagy sport teljesítményével hozzájárult Hatvan város 

hírnevének öregbítéséhez, 
e) példamutató munkájával Hatvan jelentős várostörténeti, közéleti személyisége volt, vagy 
f) kiemelkedő életműve alapján erre méltó. 
(4) A temetési hely védettsége megszüntethető, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás 

feltételei nem állnak fenn. 
(5) Védett temetési hely nem szüntethető meg. 

 
13/E. § (1) A védett temetési hely feletti rendelkezési jog a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény és jelen rendelet szabályai szerint gyakorolható. A rendelkezési jogot arra jogosult hiányában a képviselő-
testület gyakorolja.  

(2) A temetési hely védetté nyilvánításával a temetési hellyel rendelkező személy - a védetté nyilvánítás 
napjától - mentesül az 5. mellékletben meghatározott megváltási (újra váltási díj) megfizetése alól, a korábban 
megfizetett díj azonban nem követelhető vissza. 

(3) A védett temetési helyek esetében is a temetési hely felett rendelkezni jogosult határozza meg a temetési 
helyre helyezhető személyek körét, illetve jogosult a védett temetési hely gondozására.  
 

13/F. § (1) A 13/D. § (2) bekezdésében meghatározott javaslatot a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Általános Igazgatási Osztályára (a továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály) kell benyújtani. 

(2) A védettség alá helyezésről, a védettség megszüntetéséről az Általános Igazgatási Osztály értesíti a 
temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt és az üzemeltetőt. 

(3) Az Általános Igazgatási Osztály nyilvántartást vezet a temetési helyek védetté nyilvánításáról, mely 
tartalmazza az eltemetett személy ismert személyes adatait, foglalkozását, ismert életútját, a védetté nyilvánítás 
időpontját, a védetté nyilvánítást elrendelő képviselő-testületi határozat számát, a védettség megszűnésének 
időpontját, a védettség megszüntetését elrendelő képviselő-testületi határozat számát, a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult nevét, lakcímét.” 

 
2. § A R. a következő 15/A. §-sal egészül ki: 
„15/A. § (1) Temetési hely védetté nyilvánítása esetén az önkormányzat az üzemeltető útján biztosítja 
a) a védett temetési hely gondozását, amennyiben van a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, de 

a temetési helyet nem gondozza; 
b) a temetési hely fenntartását, gondozását, sírjel állítását vagy a meglévő sírjel szükség szerinti felújítását a 

temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hiányában, 
c) a védett temetési hely táblával, nemzeti színű szalaggal történő jelölését, jelezve ezzel a védetté nyilvánítás 

tényét.  
(2) Az üzemeltető a védelem alá helyezés, illetve a megszüntetés tényét a temető nyilvántartó könyvébe és a 

sírboltkönyvbe köteles bejegyezni.” 
 
3. § Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba és 2018. február 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2018. január 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek 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 143. 
§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a 



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 3., 5., 9., 21. 
pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

1. § (1) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 
10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A kérelemről egyéni elbírálás alapján az igénylő összes körülményeinek és szociális helyzetének 
figyelembevételével a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának előkészítése alapján a Szociális 
és Lakásügyi Bizottság dönt. 

(2) A helyi támogatásra irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani.” 

 
2. § A R1. 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(10) A lakáscélú helyi támogatási kérelmekről hozott döntés közlése az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló törvény szabályai szerint történik.” 
 

2. A magáner ő bevonásával megvalósuló útépítés és közm űfejlesztés finanszírozásának szabályairól 
szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módo sítása 

 
3. § A magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 

45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 2/C. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(3) A hozzájárulás előírásával kapcsolatos eljárásra, valamint a teljesítés elmulasztása esetén a hozzájárulás 
behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.” 

 
4. § A R2. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Jelen fejezet szabályai szerint megvalósult, önkormányzat által támogatott beruházás keretében megépült 

útra, közműre az együttműködésben részt nem vett érintett ingatlan tulajdonosa a polgármester, illetve külön 
jogszabály szerint a jegyző által, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint hozott határozata 
alapján csatlakozhat (utólagos rácsatlakozás).” 
 

3. A közterületek elnevezésér ől, azok jelölésér ől és a házszámozás rendjér ől szóló 35/2008. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
5. § A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) 

önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A házszámok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó eljárásban az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 

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

 
6. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

„(3) A képviselő-testület az általa meghatározott feladatcsoportok ellátása érdekében, hatáskör átruházása 
mellett bizottságokat hoz lére. A bizottságok megnevezését, tagjainak létszámát, nevét a 2. melléklet tartalmazza. 
A bizottságok a 3. melléklet szerinti feladat- és hatáskörükbe tartozó önkormányzati ügyeket véleményezik, 
megtárgyalják, illetve előkészítik döntésre a képviselő-testület felé. 

(4) A költségvetési rendelettervezetet – az ideiglenes bizottság kivételével – valamennyi bizottság köteles 
megtárgyalni és véleményezni. A rendelettervezeteket és az önkormányzat által megkötendő szerződéseket (vagy 
az ehhez kapcsolódó okiratokat) az illetékes szakmai állandó bizottság és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság köteles 
megtárgyalni és véleményezni. Amennyiben valamely előterjesztés önkormányzati költségvetési forrást igényel, 
azt köteles a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalni és véleményezni.” 

 
7. § A R3. 2. mellékletében az „állandó bizottságainak” szövegrész helyébe a „bizottságainak” szöveg lép. 
 
8. § A R3. 6. és 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
9. § A R3. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
10. § Hatályát veszti a R3. 37. § (8) bekezdése, 6. mellékletének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottság alcím alatti 9. pontja, 6. mellékletének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti 5. 
és 8. pontja, 7. mellékletének 6., 31., 41., 52. és 53. pontja, valamint 10. mellékletének 7. pontja. 

 



5. A Hatvan város és településrészei nevének használ atáról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rende let 
módosítása 

 
11. § A Hatvan város és településrészei nevének használatáról szóló 25/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A névhasználati engedélyezési eljárásban az érdemi döntést a képviselő-testület hozza meg.” 
 

6. A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött  behajtás rendjér ől szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
12. § A Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás hatálya alá tartozó 

járművel kizárólag a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiállított behajtási engedély birtokában 
szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint 
visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza, az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 

7. A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldte rületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
13. § A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A bizottság eljárására – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

megállapított kivételekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni.” 
 

8. Záró rendelkezések 
 

14. § (1) Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályban, és 2018. február 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012. (XII. 14.) 

önkormányzati rendelet. 
 
Hatvan, 2018. január 25. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző  polgármester 
 

1. melléklet a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A R3. 6. mellékletének Jogi és Ellenőrzési Bizottság alcím alatti 2. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
„2. A polgármester kezdeményezése alapján a Jogi és Ellenőrzési Bizottság jogosult az érintett elhunyt 

személyt Hatvan város saját halottjának nyilvánítani. (Hatvan város saját halottjává nyilvánításról 
szóló 37/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet.)” 

 
2. A R3. 6. mellékletének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti 4. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„4. Évente meghatározza a helyi védelem alatt álló értékek feltárásához, fenntartásához, 

karbantartásához, felújításához elnyerhető vissza nem térítendő támogatás pályázati feltételeit. 
Javaslatot tesz a polgármesternek a fenti célokra rendelkezésre álló keretösszeg felhasználására. (A 
településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.)” 

 
3. A R3. 6. mellékletének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím alatti 14b. pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„14b. Jóváhagyja a Hatvani Szolgáltató Intézmény szervezeti és működési szabályzatát.” 

 
4. A R3. 7. mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. A helyi védelem alatt álló értékek feltárására, fenntartására, karbantartására, felújítására vonatkozó 
keretösszeg felhasználásáról a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján 
a polgármester dönt. A pályázati úton elnyerhető, a fenti célok megvalósítására vonatkozó vissza 
nem térítendő támogatásról a polgármester dönt. (A településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 
15.) önkormányzati rendelet.)” 

 
5. A R3. 7. mellékletének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„19. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően határozatot 
hoz útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról (A magánerő bevonásával megvalósuló 



útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati 
rendelet).” 

 
6. A R3. 7. mellékletének 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„40. A zászlóőrség tagjait a polgármester az alpolgármesterekkel egyetértésben három éves határozott 
időtartamra nevezi ki, melyről határozatot hoz. A polgármester az alpolgármesterekkel egyetértésben 
jogosult a zászlóőri kinevezést indoklás nélkül visszavonni. (Hatvan város címeréről, zászlójáról, 
pecsétjéről és használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek 
fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet)” 

 
7. A R3. 7. mellékletének 45a. és 45b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„45a. A polgármester átcsoportosítást engedélyez az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a 
jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig. 

45b. A polgármester rendelkezik az önkormányzat tárgyévi költségvetésében az általános- és céltartalék 
felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig.” 

 
1. melléklet a 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 
 

Önként vállalt feladatok 
 

Felsőoktatás:  
− Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése. 

 
Sport:  

− szabadidősport,  
− verseny- és élsport,  
− természetjárás, valamint 
− turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá 
− a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a sport létesítmények fenntartásának és 

fejlesztésének támogatása. 
 
Településfejlesztés:  

− önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló vásár és piac fenntartása, működtetése, 
rendszeres, illetve folyamatos működésének elősegítése. 

 
Szociális ellátások:  

− munkahelyi és közétkeztetés, 
− adósságkezelési szolgáltatás nyújtása, 
− szociális földprogram, 
− szociális vásárlási kedvezmény. 

 
Közművelődés:  

− helyi közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, elősegítése. 
 
Lakásgazdálkodás:  

− önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása, 
− önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadása. 

 
Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés:  

− Hatvan város közigazgatási területén csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése és fenntartása. 
 
Csatornázás:  

− Hatvan város közigazgatási területén szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíz-tisztítómű 
fejlesztése és működtetése. 

 
Közterületek fenntartása:  

− önkormányzati tulajdonú közparkok és játszóterek gondozása, 
− önkormányzati tulajdonú egyéb közterületek karbantartása, 
− Hatvan város közigazgatási területén lévő egyes állami tulajdonú közutak és közterületek 

gondozása és karbantartása. 
 
 
Helyi tömegközlekedés biztosítása:  

− Hatvan város közigazgatási területén helyi autóbusz-tömegközlekedés biztosítása. 



 
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása:  

− önkormányzati tulajdonú közterületek tisztaságának biztosítása, 
− kommunális hulladékszállítás, -gyűjtés és -ártalmatlanítás biztosítása, 
− szelektív hulladékszállítás és -gyűjtés biztosítása, 
− települési folyékony hulladék szállítása, gyűjtése és ártalmatlanítása. 

 
Gondoskodás a helyi közbiztonságról:  

− helyi közbiztonság védelme érdekében létrejött civil szervezetek támogatása, 
− önkormányzati vagyonvédelem biztosítása. 

 
Közösségi tér biztosítása:  

− művelődési ház fenntartása. 
 
Közművelődési, tudományos és m űvészeti tevékenység támogatása:  

− közművelődési tevékenységet végző civil szervezetek támogatása, 
− tudományos tevékenységet végző civil szervezetek támogatása, 
− művészeti tevékenységet végző civil szervezetek támogatása. 
 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek el ősegítése:  
− önkormányzati rendezvények szervezése. 

 
Védett temetési helyek fenntartása, gondozása.”  
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

 
 
2. § Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba és 2018. február 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2018. január 25. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  
 

1. melléklet a 4/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 
Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  

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



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

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

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

bevezetőjének környéke 
 
 



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

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

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

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

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2018. (I. 26.) 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 választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás lapaján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 



1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 

„A választási plakátokra vonatkozó szabályok 
 

16. § A 13. mellékletben meghatározott közterületeken, valamint ezen közterületek által határolt területeken 
műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból választási plakát elhelyezése tilos.” 

 
2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 13. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
 

3. § Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba és 2018. február 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2018. január 25. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  
 
 

1. melléklet az 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

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

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

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

 Mártírok úti parkolóhely a Hatvanas utca kereszteződéséig, 
 Rákóczi út páros oldalán a Bajcsy-Zs. út és a Bezerédi u. között lévő parkolóhely. 

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

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

 
2. melléklet az 5/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez 

„13. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 
 

Választási plakátok elhelyezésének tilalmával érint ett közterületek 
 

Óhatvani terület 
 

- Zagyva folyó 
- Vas Gereben utca 
- Balassi Bálint utca  
- Petőfi utca 
- Petőfi tér 
- Szabadság út a Nádasdy Tamás utcáig 
- Nádasdy Tamás utca 



- Dózsa tér 
- Erzsébet tér 
- Ady Endre utca 
- Mártírok útja 
- Hatvanas utca, valamint az ezen közterületek által határolt terület 
- Grassalkovich út 

 
Városközpont és Újhatvani terület 
 

- Radnóti tér 
- Boldogi út  
- Meszlényi híd 
- Mártírok tere 
- Rákóczi út a Mártírok terétől a Bajcsy-Zsilinszky útig 
- Bajcsy-Zsilinszky út a Rákóczi úttól a Majtényi utcáig” 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. JANUÁR 25-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
 

Határozat száma :  1/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 25-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. Közmeghallgatás 
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról 
és az új ügyvezetővel kötendő munkaszerződésről 

3. Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt 
cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról 

4. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten lévő Vadfarm belépőjegy árainak megállapításáról 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal kapcsolatos 

döntésekről 
6. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2017. évi beszámolójáról 
7. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport 

Bizottsága 2017. évi beszámolójáról 
8. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások 

megkötéséről 
10. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 
11. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői beosztásának betöltésére vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
12. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények intézményvezetői részére megállapított 

illetmények emeléséről 
13. Előterjesztés a Hatvan város saját halottjává nyilvánításról szóló 37/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
14. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
15. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
16. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
17. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
18. Előterjesztés Szinyei András alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyának módosításáról, valamint 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
19. Előterjesztés tanya elnevezéséről 
20. Előterjesztés adományozási szerződések megkötéséről 
21. Előterjesztés fűtéstechnikai eszközök bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 
22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energetikai fejlesztéséről szóló pályázatokhoz 

szükséges hozzájáruló nyilatkozatok utólagos megadásáról 
23. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához (IV. ütem) 

benyújtandó pályázatról 
24. Előterjesztés a HATÁRTALANUL! program pályázati kiírására pályázat benyújtásáról 
25. Előterjesztés „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
26. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó Klub Sport Egyesület részére 
27. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 

pályázat ismételt kiírásáról 
28. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről 
29. Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek 

közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról 
30. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről 
31. Előterjesztés a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2018. évre vonatkozó sírhely-

gazdálkodási tervéről 
32. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 

megrendeléséről 



33. Előterjesztés az Arany János utca útfelújítási tervének elkészítéséről 
Előterjeszt ő, előadó a 2-33. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

34. Egyebek” 
 

Határozat száma :  2/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 425. (VIII. 31.), 545. (IX. 28), 569., 571., 572., 573., 575., 
576., 594. (X. 26.), 605., 612., 613., 616. (XI. 09.), 639., 640., 641., 642., 643., 651., 652., 653., 654., 655., 656., 
657., 658., 660., 661., 662., 665., 666., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 677., 678., 679., 680., 681., 682., 683., 
684., 685., 686., 688., 691., 692., 696., 700. (XI. 30.), 703., 704., 717., 718., 719., 728., 732. (XII. 14.) 2017. évi 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma :  3/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Nagy Ferenc 3012 Nagykökényes, 
Rákóczi út 2/b. szám alatti lakos ügyvezető 2018. január 17. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 
2018. január 31. napjával tudomásul veszi, és részére a kifejtett ügyvezetéssel tevékenységével kapcsolatos 
felmentvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja.  
A képviselő-testület hozzájárul Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és Nagy Ferenc között létrejött munkaszerződés 2018. 
január 31. napjával történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező munkaszerződést megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGÁLLAPODÁS 

munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
amely létrejött egyrészről  
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.  
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről :  
Nagy Ferenc 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve: 
- Lakcím: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/B. 
- Adóazonosító jele: 
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2015. december 17. napján megkötött munkaszerződésével 

létesített munkaviszonyt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 64. § (1) bek. a) 
pontja értelmében 

 
közös megegyezéssel 2018. január 31. napi hatállyal 

megszüntetik. 
 
2. A munkaviszony megszüntetése kapcsán Munkáltató Munkavállaló részére a megszűnés napjáig járó munkabérét, 

tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon 
megfizeti. 

3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja. 
Munkavállaló köteles az utolsó munkában töltött napon a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató 
tulajdonát képező valamennyi eszközt, dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadni. 

4. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően 
amennyiben a jelen okirat 2./ pontjában meghatározottak megfizetésre kerülnek a munkavállaló részére, úgy 



munkavállaló további igényt a munkáltatóval szemben nem érvényesít. 
5./ Munkáltató tájékoztatta munkavállalót arról, hogy a munkaviszony megszüntetését követően sem tanúsíthat olyan 

magatartást, mely a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 
Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonya fennállása alatt tudomására jutott üzemi, üzleti 
titkot, valamint a munkáltató gazdasági tevékenységére vonatozó egyéb információkat megőrzi, azokat harmadik 
személyekkel nem közli. Munkavállaló nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy amennyiben ezen 
kötelezettségeit megszegi, úgy munkáltató részére kártérítési felelősséggel tartozik. 

6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincs. Munkavállaló elismeri, hogy jelen okirat aláírása előtt őt a munkáltató 
részletesen tájékoztatta a munkaviszony megszüntetésére vonatozó szabályokról, mely tájékoztatást a munkavállaló 
megértett és jelen okirat aláírásával egyidejűleg tudomásul vett. 

7./Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. 
 
Jelen munkaviszonyt megszüntető okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal minden 
egyezőt tanuk előtt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2018. január 31. 
 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

tulajdonos képviselője  
munkáltató 

Nagy Ferenc  
munkavállaló 

 
Előttünk, mint tanuk előtt:  
1./        2./  

 
Határozat száma :  4/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 
Pásztó, Dózsa György utca 12. szám alatti lakost 2018. február 1. napjától tartó határozatlan időtartamra 
megválasztja akként, hogy dr. Borbás Zsuzsanna az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a Ptk. 3:112. § (1) 
bekezdése alapján 2018. február 1. napjától kezdődő és az ügyvezetői jogviszony fennállásáig tartó határozott 
időre szóló munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 485.000,- Ft, azaz havi bruttó 
Négyszáznyolcvanötezer forint. Dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy dr. Borbás Zsuzsanna Évával a határozat 
melléklete szerinti tartalommal a munkaszerződést megkösse.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
M u n k a s z e r z ő d és 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.  
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
dr. Borbás Zsuzsanna Éva 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve: 
- Lakcím: 3060 Pásztó, Dózsa György utca 12. 
- Adóazonosító jele: 
- TAJ: 
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 



között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót 2018. 
február 1. napjától kezdődő az ügyvezetői jogviszony fennállásáig tartó határozott időre munkaviszony keretében 
alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, hogy munkáltató alkalmazásába lép.  
 
Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltató vezetője, így jelen jogviszonyra a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208–211. §-aiban szabályozott rendelkezések 
irányadóak. 
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre: ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító 
okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 485.000,-Ft/hó, azaz Négyszáznyolcvanötezer forint/hó  
 
3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék 
tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes. 
 
4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati képviselő-
testületét képviselő Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 
 
5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a 
munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen, 
fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni. 
 
6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával 
maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg. 
 
7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen 
elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a 
munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását 
megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette. 
 
8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 § (4) 
bekezdése, valamint a 179 §-a szerint tartozik felelősséggel. 
 
9./ A jelen határozott időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felek 
valamelyike azt egyoldalúan felmondja. A munkavállaló munkaviszonya felmondás keretében indokolás nélkül, írásban 
bármikor felmondható. 
 
Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 
legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése 
esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 
 
Munkavállaló tudomással bír arról, és elfogadja, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló szerve Hatvan Város 
Önkormányzata az ügyvezetői megbízatását bármikor határozatával visszavonja ezen határozat jelen munkaszerződés 
megszűnését is maga után vonja. 
 
10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú 
felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat: 



 
a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése  
b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten 
c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti 
d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása 
e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése 
h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya 
 
11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet kivéve, 
ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem 
szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval 
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más 
gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket.  
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg 
vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató 
munkáltatónál.  
 
12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló 
munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett 
követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő 
hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze. 
 
13./Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan 
betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna. 
 
14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos 
gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.  
 
Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására 
jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik 
személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a 
munkáltatónak. 
 
15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen 
a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és 
helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2018. január 31. 
 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

tulajdonos képviselője  
munkáltató 

dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
munkavállaló 

 
Határozat száma :  5/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a 
módosító okirat, valamint a társaság cégbírósági változásbejegyzési eljárásával járó egyéb okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító okiratot módosító okirata 

 
Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-
032167 cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2018. január 31. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
4./ A társaság alapítója: 
Hatvan Város Önkormányzata 
- székhely: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. 
- PIR: 729392 
- statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
- adószám: 15729394-2-10 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 
A társaság által ellátandó közfeladatát a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú 
szervezetként látja el. 
 
7./ A társaság tevékenységi köre a TEÁOR' 08 nomenklatúra szerint: 
 
A társaság közhasznú tevékenységei (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben 
meghatározott helyi közszolgáltatási tevékenységek ellátását szolgáló közhasznú tevékenységek): 
 
A társaság közhasznú fő tevékenysége: 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 
A társaság egyéb közhasznú tevékenységi körei: 
41.10 Épületépítési projekt szervezése 
70.10 Üzletvezetés 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
82.99 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
A fenti közhasznú tevékenységeket a társaság az alábbi közfeladatok megvalósítása érdekében az jogszabályhelyek 
alapján végzi: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése alapján  A helyi közügyek, 
valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:  
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57./A § (2) bekezdése alapján „Az 
épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása során az állami és a helyi önkormányzati 
szervek együttműködnek az érintett szakmai kamarákkal és a társadalom más szervezeteivel.” 
 
Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 
 
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.99 Egyéb m.n.s. építés 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.39 Egyéb befejező építés 
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
64.20 Vagyonkezelés 
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 



68.32 Ingatlankezelés 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
77.32 Építőipari gép kölcsönzése 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja. Az 
engedélyköteles tevékenységeket a társaság csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában gyakorolja. 
 
17./ A társaság ügyvezetője: 
 
dr. Borbás Zsuzsanna Éva (sz.: Pásztó, 1977. december 2., anyja neve: Kelemen Valéria Éva, lakik: 3060 Pásztó, 
Dózsa György utca 12.) 

 
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve 
összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2013. évi V. törvény 3:22.§ és 
3:115. §), nem áll fenn, megbízatását elfogadta. 
Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő 
bizottságának elnöke és tagja. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Nem lehet Ügyvezető az, aki, illetőleg akinek közeli hozzátartozója a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú 
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi. 
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg. 
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget. 
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre. 
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
 
18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama: 
 
Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2018. február 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan 
időtartamra szól. 
 
Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt visszavonható. Az ügyvezető 
bármikor visszahívható. 
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, ugyanakkor kötelezettségei 
megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint az ügyvezető felel. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 



 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzatának képviselő-testülete …/2018. (I. 25.) számú 
képviselő testületi határozatával elfogadta. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 
 
Hatvan, 2018. január 31. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2018. január 31. 
KASZ:36071290 
 

 
Határozat száma :  6/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 
3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó 
megbízási díj átvállalása tárgyában a tulajdonában álló terület nagyságának arányában a határozat mellékletét 
képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal.  
A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 6/2018. (I. 25.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma :  7/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésében álló – az ún. Szúnyog-szigeten található – 
Vadfarm belépőjegy árait 2018. február 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

Vadfarm Jegyárak   

   

Kategóriák 
Teljes nyitva 
tartás esetén 

Múzeumi belép ő 
bemutatása esetén 

  Díj Díj 

  Ft/fő Ft/fő 

Élménytér     

      

0-6 éves korig 0 0 

6-18 éves kor között 300 240 

Teljes árú 600 480 

62 éves kortól 400 320 

Fogyatékkal élő 0 0 

HungaryCard bemutatásával 300 240 



Hatvan kártyával 300 240 

Iskolai csoport ( min 10 fő) 300 240 

Kísérő pedagógus 0 0 

Teljes árú csoport (min. 10 fő) 500 400 
Családi jegy (max. 2 felnőtt, 3 gyermek) 1100 880 

 
Határozat száma :  8/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja „A Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai 
célú hasznosítása” című projekt keretében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint 
kedvezményezett, és a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar 
Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága (székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.) mint 
közreműködő szervezet között megkötött támogatási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 

(A 8/2018. (I. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  9/2018. (I. 25.)  sz.  képv. test . hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a társaság 
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg.száma: 01-10-045784) között a 
hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett kastély megnevezésű ingatlanon a társaság javára bejegyzett vagyonkezelési jog 
megszüntetésére vonatkozó szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 

(A 9/2018. (I. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  10/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-
2.1.1/A-12-K-2012-0003 azonosítószámú, „A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekt 
keretében beszerzett ingóságoknak az Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 
34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) részére történő ingyenes tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 

(A 10/2018. (I. 25.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma :  11/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) a képviselő-testület 
830/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján megkötött megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma :  12/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Akácfa utca 3.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 2. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  13/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alapfokú 
Diáksport Bizottsága 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 13. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  14/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete 
Középfokú Diáksport Bizottsága 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 13. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  15/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 hatvan, Radnóti 
tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 2018/2019. 
tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a Heves Megyei Kormányhivatalnak, hogy a 
Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák körzethatárai áttekintése kapcsán az új utcákat 
a körzetekbe sorolja be az alábbiak szerint: 

– Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola körzetébe: Ködmön tanya, 
– Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe: Ürgés kertsor. 

 
A képviselő-testület egyebekben a körzetlista tervezetét megfelelőnek tartja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  16/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodásokat köt a 2018. évre vonatkozóan a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), melyek aláírására 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásokban 
foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla utca 2.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma :  17/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a 2018. évre vonatkozóan az Országos 
Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Teleki út 40.), mely aláírására felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt 
kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 
2.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma :  18/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft + Áfa, azaz Hatvanezer forint + Áfa támogatást nyújt az 



alapítvány és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet által megrendezendő jótékonysági bál költségeinek 
fedezésére. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben, a „Polgármesteri keret” költséghelyen tervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  19/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. §-a alapján a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői beosztásának betöltésére pályázatot ír ki a 
határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 5. (pályázati kiírás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a  alapján 
pályázatot hirdet  

 
 a Hatvani Szolgáltató Intézmény 

 
intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátására. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével) 
 
Foglakoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Hatvani Szolgáltató Intézmény 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Szolgáltató Intézményfelelős vezetője az intézményvezető.  Felelős az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító 
okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az 
intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a 
költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást 
nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és a 
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) végrehajtásáról a 
helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 
77/1993.(V.12.) Korm. rendelet az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. és 20/A. §-ának a 
rendelkezési az irányadók: 

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
• gazdasági vagy műszaki egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség  
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a 



korábbi munkahelyeket is, 
• a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok, 
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. és 43. §- a alapján vele szemben 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint arról 
hogy, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja, 

• nyilatkozat arról, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 7. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai 
koordinátora nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályázat az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás 
megnevezését: intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat eredményéről a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő 21 nap. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

– Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja -  www.kozigallas.gov.hu 

 
Határozat száma :  20/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan 
Kossuth tér 24.) igazgatójának, Valló Edének az illetményét 2018. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a H fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye: 172.883,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő  
illetménynövekedés legalább 10%-ban történő hasznosítás alapján: 0,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés 7.617.- Ft 
- összesen: 180.500,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 108.800,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%): 45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék 26.000.- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%) 10.000,- Ft 
- egyéb pótlékok (szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék) 7.000,- Ft 
- mindösszesen: 377.300,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  21/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatójának, Márkus Mariannak az illetményét 2018. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 



közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 08 fizetési fokozat garantált illetménye: 154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés: 26.170,- Ft 
- összesen: 180.500,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 185.700,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2017.02.01.- 2022.01.31.) 45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék 23.200,- Ft 
- mindösszesen: 434.400,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  22/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla út 2.) intézményvezetőjének, Havassy Kálmánnak az illetményét 2018. január 1. napjától a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok 
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye: 154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés: 26.170,- Ft 
- összesen kerekítve: 180.500,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 269.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,- Ft 
- mindösszesen: 499.500,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  23/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér, 
5331/24 hrsz.) intézményvezetőjének, Sinkovics Erikának az illetményét 2018. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az I fizetési osztály 13 fizetési fokozat garantált illetménye: 252.405,- Ft  
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő  

illetmény növekedés: 17.668,- Ft 
- összesen: 270.073,- Ft  
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 49.600,- Ft  
- magasabb vezetői pótlék (250%): 45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék: 37.800,- Ft 
- középfokú idegennyelvtudás pótlék: 10.000,- Ft 
- mindösszesen: 412.500,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma :  24/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár u. 49-51.) intézményvezetőjének, Tormáné Tóth Évának az illetményét 2018. január 1. napjától a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 429.345,- Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%): 73.080,- Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés)  
 (2016.09.01.-2021.06.30.): 10.000,- Ft 
- Kereset összesen: 512.425,- Ft” 
 



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

 
Határozat száma :  25/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározásra kerülő védett temetési helyek fenntartását, 
gondozását az önkormányzat a Hatvani Szolgáltató Intézmény, mint a köztemetők üzemeltetője útján lássa el, 
melynek költsége az intézmény mindenkori éves költségvetésébe kerüljön betervezésre.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Hatvani Szolgáltató Intézmény 

útján 
 

Határozat száma :  26/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Csontos Alajos (1862-1944.) pedagógusnak a Hatvani 
Városi Köztemetőben I. parcella 2. sor 3. sírhelyszámon nyilvántartott temetési helyét 2018. február 1. napjától 
védetté nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  27/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Dr. Gráf Andor (1888-1947.) orvosnak a Hatvan Városi 
Köztemetőben I. parcella 2. sor 2. sírhelyszámon nyilvántartott temetési helyét 2018. február 1. napjától védetté 
nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  28/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Legány Ödön (1876-1944.) növénynemesítőnek a 
Hatvani Városi Köztemetőben I. parcella 4. sor 2. sírhelyszámon nyilvántartott temetési helyét 2018. február 1. 
napjától védetté nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda 

útján 
 
 

Határozat száma :  29/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Várkonyi Sándor (1884-1953.) főjegyzőnek a Hatvani 
Városi Köztemetőben II. parcella 2. sor 42. sírhelyszámon nyilvántartott temetési helyét 2018. február 1. napjától 
védetté nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  30/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Sperlágh József (1830-1892.) gyógyszerésznek a 
Hatvani Városi Köztemetőben II. parcella 26. sor 8. sírhelyszámon nyilvántartott temetési helyét 2018. február 1. 
napjától védetté nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda 

útján 
 
 



Határozat száma :  31/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Sperlágh Zoltán (1885-1952.) gyógyszerésznek a 
Hatvani Városi Köztemetőben II. parcella 26. sor 8. sírhelyszámon nyilvántartott temetési helyét 2018. február 1. 
napjától védetté nyilvánítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda 

útján 
 

Határozat száma :  32/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szinyei András főállású alpolgármester foglalkoztatási 
jogviszonyát 2018. február 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 64. § (1) és (2) bekezdése, valamint 79. § (2) bekezdése alapján társadalmi megbízatásra 
módosítja. 
A képviselő-testület 2018. február 1-jétől Szinyei András társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 
bruttó 314.100,- Ft-ban állapítja meg az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2018. február 1-jétől Szinyei András társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 47.100,- Ft-ban állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
Határozat száma :  33/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0100/27. hrsz-ú, szántó és kivett tanya művelési ágú 
külterületi ingatlant az ingatlan tulajdonosának kezdeményezésére „Ködmön-tanya” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  34/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Robert Bosch Elektronika 
Gyártó Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. cégjegyzékszám: 10-09-023832; adószám: 11672953-2-10; 
bankszámlaszám: Citibank 1080007-64299019, képviseli: Wolfgang Stein gazdasági gyárvezető és Markus Hildenbrand 
műszaki gyárvezető) részéről adományként felajánlott számítástechnikai eszközöket az önkormányzat elfogadja, 
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az elfogadáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye és 
a határozat melléklete szerinti adományozási szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

ADOMÁNYOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1. cégjegyzékszám: 10-09-023832; 
adószám: 11672953-2-10; bankszámlaszám: Citibank 1080007-64299019, képviseli: Wolfgang Stein gazdasági 
gyárvezető és Markus Hildenbrand műszaki gyárvezető, a továbbiakban „Támogató”) között 
 
másrészről   
 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth 
Richárd polgármester, a továbbiakban „Támogatott”) között 
 
(fentiek együttesen „Felek”, külön-külön mindegyik a „Fél” is) 
az alulírott napon az alábbi feltételek szerint (a továbbiakban: „Szerződés”). 
 
A Szerződés tárgya 

1. Támogató saját felajánlása keretében vállalja, hogy 325 000 HUF, azaz háromszázhuszonötezer forint 
értékű eszköztámogatást (a továbbiakban: „Támogatás”) nyújt Támogatott illetve Támogatott útján 
további támogatott szervezetek részére. Támogató vállalja továbbá, hogy a támogatásként nyújtott 
eszközök után felmerülő ÁFA fizetési kötelezettséget teljesíti. Az eszközök valamint a további támogatott 



szervezetek tételes felsorolását, valamint azt, hogy mely eszköz mely támogatotthoz / támogatott 
szervezethez kerül a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékeltét képző 1. sz. melléklet tartalmazza.  
 

2. A Támogatás célja: a Támogatott és a támogatott szervezetek javára, az 1. sz. mellékletben felsorolt, 
használaton kívüli számítástechnikai eszközök adományozása azzal a céllal, hogy azok a Hatvani 
Rendőrkapitányság számára kerülnek átadásra és a Támogatott gondoskodik az eszközöknek a jelen 
szerződés, illetve melléklete szerint a további támogatott szervezetek részére való eljuttatásáról. Felek 
megállapodnak, hogy a Támogatás cél szerinti felhasználását Támogató jogosult ellenőrizni, ennek 
megfelelően jogosult felvilágosítást kérni az eszközök felhasználásának módjáról is. 

 
Felek jogai és kötelezettségei 

3. Támogató a Támogatásként nyújtandó eszközöket, - átvételi elismervény ellenében - legkésőbb 2018. 
február 28. napjáig bocsátja Támogatott rendelkezésére. 
 

4. Támogatott az eszközöket oktatási, kutatási tevékenysége, illetve a támogatott szervezetek 
támogatásához, tevékenységük fejlesztéséhez használja fel. 

 
Szerződésszegés 

Támogató jogosult a vállalt kötelezettségek teljesítését megtagadni, illetve a már teljesített Támogatást 
visszakövetelni, amennyiben a Támogatott a Támogatást nem a jelen Szerződés I.2 pontjában 
meghatározott célra használja fel. 

 
Záró rendelkezések 

5. Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, 
tényeket és egyéb információkat bizalmasan kezelni, azokat üzleti titokként megőrizni, azokat a másik Fél 
hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatják ki a jelen Szerződés időtartama alatt és 
megszűnését követően sem, kivéve: 
 
a) a nyilvános, illetve a nyilvánossá váló információkat, kivéve, ha nyilvánossá válás a jelen 

megbízási szerződés megszegése miatt következik be; 
b) azon információkat, amelyek a Fél által történt átadást megelőzően jogszerűen a másik Fél 

birtokába kerültek, kivéve azokat az információkat, amelyet a Fél bocsátott a másik Fél 
rendelkezésére, illetve azokat, amely információk tekintetében a másik Felet titoktartási 
kötelezettség terheli; 

c) ha a Fél az adatok, tények és egyéb információk kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy 
más hatóság rendelkezése folytán köteles azzal, hogy ilyen információszolgáltatási kötelezettség 
felmerülése esetén a Fél köteles a másik Felet arról tájékozatni és a Félnek figyelembe kell vennie 
az információátadással kapcsolatban a másik Fél ésszerű szempontjait az információnyújtás 
időzítése, tartalma és módja tekintetében, kivéve minden esetben ha az információátadás jellege 
vagy körülményei miatt a másik Fél részére az információnyújtásról tájékoztatás nem adható; 
és/vagy 

d) ha azt a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges eljárások megkövetelik. 
 

6. Felek között bármiféle értesítés vagy közlés csak írásban (levélben) érvényes és annak a másik Fél általi 
kézhezvételével hatályos. Az írásbeli értesítéssel vagy közléssel azonos érvényű az, ha a Felek bármelyike 
a másik Féllel szóban (telefonon) folytatott beszélgetéséről feljegyzést készít, s azt a másik Félnek 
megküldi és azt a másik Fél visszaigazolja. 

 
7. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadók. 
 

8. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
felmondásával, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező esetleges 
vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. 

A jelen Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá. 

Hatvan, 2018. január ……… 
 

___________________________ 
Robert Bosch Elektronika Kft. 

(képviseli: Wolfgang Stein gazdasági gyárvezető és 
Markus Hildenbrand műszaki gyárvezető 

Támogató 

______________________ 
Hatvan Város Önkormányzata 

 (képviseli: Horváth Richárd polgármester) 
Támogatott 



1. számú melléklet 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
 

Eszköz típusa Szériaszám Eszköz  
Laptop CNU334933M HP 9470m Ultrabook 
Laptop CNU335CFB4 HP 9470m Ultrabook 
Laptop CNU336BX9N HP 9470m Ultrabook 
Laptop CNU411DBX9 HP 9470m Ultrabook 
Laptop CNU333CFQ8 HP 9470m Ultrabook 

 

Tartozékok: laptoponként 1db töltő. 
 

 
Határozat száma :  35/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
számítástechnikai eszközök a Hatvani Rendőrkapitányság részére adományként átadásra kerüljenek, melyről a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 2., adószám: 15720725-2-51, képviseli: Czinege 
László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány) és Hatvan Város Önkormányzata között a 
határozat mellékletét képező adományozási szerződés kerül megkötésre. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről, 
név:  Hatvan Város Önkormányzata  
cím:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószám:  15729394-2-10 
képviseli:  Horváth Richárd polgármester 
a továbbiakban: Adományozó, másrészről 
 
név:   Heves Megyei Rend őr-főkapitányság 
  Hatvani Rend őrkapitányság  
cím:   3300 Eger, Eszterházy tér 2., 
adószám:  15720725-2-51 
képviseli:   Czinege László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány  
A továbbiakban Adományozott  között, az alábbi feltételek szerint: 

1.) Adományozó jelen megállapodás aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy jelen szerződés aláírását 
követően Adományozott javára az alábbiakban részletezett számítástechnikai eszközöket  adományozza.  

Ssz.  Megnevezés Azonosítási száma Bruttó értéke 
1. HP 9470m Ultrabook CNU334933M 65 000 
2. HP 9470m Ultrabook CNU335CFB4 65 000 
3. HP 9470m Ultrabook CNU336BX9N 65 000 
4. HP 9470m Ultrabook CNU411DBX9 65 000 
5. HP 9470m Ultrabook CNU333CFQ8 65 000 

Összesen: 325 000 
 
2.) Adományozott kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adományokat semmilyen körülmények között nem 
értékesíti. 
A felsorolt eszközök átadását követően Adományozó a felsorolt eszközök kapcsán semmilyen üzemben 
tartási, illetve karbantartási feladatot a továbbiakban nem lát el, ez teljes egészében Adományozott feladata. 
3.) Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 



4.) Adományozott az adományt köszönettel elfogadja és vállalja, hogy a fent felsorolt eszközöket jelen 
szerződés aláírását követő 15 napon belül elszállítja.  

5.) Adományozott az adományokról írásban igazolást állít ki. 

6.) Adományozott és Adományozó kölcsönösen hozzájárul ahhoz, hogy a másik Fél az adományozás tényét 
kommunikációs anyagain feltüntesse. 

7.) Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírása egyszeri adományozásra szól, az Adományozó 
részéről nem jelent folyamatos kötelezettségvállalást adományok tételére.  

A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt 
helybenhagyólag aláírták. 

 

Hatvan, 2018. …………………….. 
 

........................................................   ........................................................... 
 Hatvan Város Önkormányzata Heves Megyei Rend őr-főkapitányság 
 Képviseli: Horváth Richárd polgármester Képviseli: Czinege László r.ezredes, rendőrségi  
főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány 
 Adományozó Adományozott 

 
Határozat száma :  36/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete fűtés korszerűsítésére vonatkozó F-2007/01956/001. 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, élve elővásárlási jogával, megvásárolja bruttó 730.223,- 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 tervezésre kerül.” 
 
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 :  37/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), a Hatvani Szent István Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) és a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő Nevelést – Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (3000 
Hatvan, Ratkó József utca 10.) épületeinek tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az épületeket érintő KEHOP-
5.2.11. kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című, a Hatvani 
Tankerületi Központ által benyújtott támogatási kérelemhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírását. A 
képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert az esetlegesen szükséges további nyilatkozatok 
aláírására.” 
 
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 :  38/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (3000 Hatvan, Vécsey utca 2/a) épületének tulajdonosa 
utólagosan jóváhagyja az épületet érintő KEHOP-5.2.11. kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 
központi költségvetési szervek részére” című, az Egri Szakképzési Centrum által benyújtott támogatási 
kérelemhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírását. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az esetlegesen szükséges további nyilatkozatok aláírására.” 
 
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 :  39/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Magyar Kézilabda Szövetség 
Országos Tornaterem Felújítási Programjához az önkormányzat által benyújtott pályázatot. A pályázat célja a 
Hatvan Városi Strandfürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújítása. Az igényelt felújítási munkák értéke 
bruttó 9.525.000,- Ft. Nyertes pályázat esetén a megállapodás megkötését követően a teljes beruházási összeg 
30%-át, azaz 2.857.500,- Ft-ot gazdagodás megtérítési előleg jogcímen Hatvan Város Önkormányzata köteles 
megfizet a Magyar Kézilabda Szövetségnek. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésébe beépítésre kerül.” 
 
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 :  40/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 
Programjához benyújtott pályázatának lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Havassy Kálmán, Hatvani Szolgáltató Intézmény, intézményvezető; 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  41/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a HATÁRTALANUL! program 
keretében a HAT-18-03 kódszámú, „Kárpátaljai szolidaritási program” című pályázati kiírásra, amelynek célja a 
határon túli magyarsággal és Beregszásszal való kapcsolatépítés és segítségnyújtás a nehéz helyzetben élő 
magyar lakosság támogatása érdekében. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás maximum bruttó 60.000,- 
Ft/utazó személy. A támogatási intenzitás 100 %-os. 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. február 28. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  42/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATÁRTALANUL! program keretében a HAT-18-03 
kódszámú, „Kárpátaljai szolidaritási program” című pályázati kiírásra benyújtandó pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Schoblocher Bernadett turisztikai menedzser, a Hatvani Tourinform Iroda vezetője; 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2018. február 9. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  43/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a ZP-1-2017 kódszámú, „A 
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatására” című pályázati felhívásra, amelynek célja a Szőlőhegy területén a villamos energia 
ellátását biztosító hálózat kiépítése. A támogatás maximális értéke 10 millió Ft, az intenzitás 100 %-os. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma :  44/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZP-1-2017 kódszámú, „A zártkerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Horváth László műszaki és beruházási ügyintéző; 
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma :  45/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó Klub Sport 
Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai u. 22.) részére arra vonatkozóan, hogy a Markovits Kálmán Városi 
Uszoda mellett az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/58 hrsz.-ú földrészleten elhelyezendő 2 db 20 lábas 
irodai konténer és az uszoda egybenyitásához a jelenlegi edző szoba hátsó falán átjáró ajtót építsenek, azzal a 
kikötéssel, hogy az egyesület köteles az átjáró ajtó elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata az átjáró ajtó elhelyezése és használata során keletkező esetleges károkért 
felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 5. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  46/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1622 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Béke u. 70. sz. alatt található, 2782 m2  nagyságú kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 12.520.000,- Ft, azaz  Tizenkettőmillió-ötszázhúszezer forint 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 29. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Pályázati felhívás  
 

A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: hatvani 1622 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Béke utca 70. sz. alatt található, kivett, beépítetlen 
terület megnevezésű, 2782 m2  nagyságú ingatlan értékesítése lakópark építése céljára 
 
Az értékesítésre kínált ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai, egyéb jellemzői:  
Az ingatlanrész tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- Hrsz.:  1622 
- Területe: 2782 m2 
- Fekvése: belterületi 
- Címe: 3000 Hatvan, Béke utca 70. 
- Közműellátottság: Közművek nélkül 
-Terhek: az ingatlan tehermentes 
 
A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.  



A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlási jogosultaknak az elővásárlási jogról 
történő lemondása. 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 12.520.000,- Ft, azaz bruttó Tizenkettőmillió-ötszázhúszezer forint, mely értéket el nem érő 
vételár ajánlat esetén az ingatlant elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 1.252.000,- Ft, azaz Egymillió- kettőszázötvenkettőezer 
forint, az alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a hatvani 1622 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik a pályázat, a 
vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az 
ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja: 2018. február 16. 12.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „ 1622 helyrajzi 
számú ingatlan” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az, aki a jelen 
felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül: 

– a legmagasabb vételárat ajánlja meg, 
– vállalja, hogy az ingatlant 5 éven belül beépíti, 
– vállalja, hogy olyan zárt egységet alkotó, építészetileg egységes képet mutató, a lakások tekintetében a kor 

igényeinek megfelelő, a leendő lakóinak a lakófunkción túl biztonságot, nyugalmat biztosító lakóparkot épít.  
 
Szerződéskötés: Az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való 
kiértesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma :  47/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 0299/1 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan külterületén található 2260 m2 nagyságú, kivett játszótér megnevezésű ingatlan 
elidegenítésére irányuló, a képviselő-testület 690/2017. (XI. 30.) számú határozata alapján meghirdetett nyílt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti a MIRKU-BAU Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 



Kossuth tér 16. 1/4; cégjegyzékszáma: 10-09-036013; adószáma: 25793361-2-10; képviseli: Kulya Myroslav 
ügyvezető) részére bruttó  10.850.000,- Ft, azaz Tízmillió-nyolcszázötvenezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 28. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma :  48/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2603 hrsz.-ú, szántó művelési ágú belterületi ingatlan 
vagyonkezelésbe adására vonatkozóan írásbeli kérelmet kíván előterjeszteni a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezethez. 
Hatvan Város Önkormányzata vállalja a közfoglalkoztatási programban való részvételt a fenti földterület 
hasznosítása céljából. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására, és a szükséges 
nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 10. (a pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma :  49/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg 
bruttó 5.886.513,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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 :  50/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre szükséges balkonnövények beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg 
2.363.724,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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 :  51/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre szükséges muskátlik beszerzésével és hatvani 
helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 
6.864.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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 :  52/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény által készített 2018. 
évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  53/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára szükséges 
értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező magánszemélyt (lakcím: 3000 Hatvan, 
Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az alábbi 
egységárakkal, legfeljebb bruttó 1.500.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással: 
Lakás, családi ház, nem lakáscélú helyiségek   bruttó 22.000,- Ft, 



Beépítetlen területek (lakó és ipari)  bruttó 17.000,- Ft. 
zártkert, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok   bruttó 17.000,- Ft. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 31. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma :  54/2018. (I. 25.)  sz.  képv. tes t. hat.  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Arany János utca útfelújítási tervének elkészítésével 
Somfai Péter tervezőt, egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Szőlőskert utca 2.) bízza meg 300.000,- Ft 
(ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


