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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 

az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/201 9. (IV.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § (1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„3. Első lakáshoz jutó: az a személy, házastársak, élettársak esetén mindkét fél, akinek vagy akiknek a 

tulajdonában lakásvagyon részben- vagy egészben az ingatlan-nyilvántartás szerint nem volt. Az első lakáshoz 
jutók támogatása jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül első lakástulajdonnak az igénylő, 
házastársak, élettársak esetén az igénylő vagy házastársa, élettársa egyenesági hozzátartozójától, törvényes 
öröklés útján szerzett – együttesen legfeljebb 50 % tulajdoni hányadnak megfelelő – vagyonrésze, ha az 
haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező életvitelszerűen abban az ingatlanban él.” 

(2) A R. 3. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(E rendelet alkalmazásában:) 
„11. Készfizető kezes: A Ptk. 6:416. § (1) bekezdése szerinti kezességi szerződéssel kötelezettséget vállaló 

személy. E rendelet alkalmazásában olyan 18 és 70 év közötti, devizabelföldi természetes magánszemély 
fogadható el készfizető kezesként, akinek nettó jövedelme igazolhatóan meghaladja a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, és a Központi Hitelinformációs Rendszertől hozott igazolása alapján 
megállapítható, hogy készfizető kezesi kötelezettségeit  teljesíteni tudja.” 

 
2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Első lakástulajdon megszerzéséhez támogatásban részesíthető az a Hatvan közigazgatási területén lakást 

vásárolni vagy építeni szándékozó kérelmező, aki) 
„b) házastársak, élettársak esetén legalább egyikük 
ba) Hatvanban legalább 1 éve lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy 
bb) legalább egy éves hatvani munkaviszonnyal rendelkezik,” 
(2) A R. 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Első lakástulajdon megszerzéséhez támogatásban részesíthető az a Hatvan közigazgatási területén lakást 

vásárolni vagy építeni szándékozó kérelmező, aki) 
„e) kérelmében egy készfizető kezest megnevez, aki Hatvan Város Önkormányzatával kezességi szerződést 

köt.” 
(3) A R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha) 
„c) vagyoni és jövedelmi viszonyai alapján az önkormányzati támogatás visszafizetése nem biztosított.  Nem 

tekinthető a visszafizetés biztosítottnak akkor, ha a kérelmező, házastársak, élettársak esetén a kérelmező 
házastársa, élettársa fennálló munkaviszonya ellenére a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át és az általa 
megnevezett készfizető kezes nem alkalmas készfizető kezesség ellátására,” 

(4) A R. 4. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha) 
„g) a kérelem benyújtását megelőzően a lakás teljes vételárát kiegyenlítette, 
h) a megvásárolni kívánt lakás nem per-, teher- és igénymentes, kivéve az olyan pénzintézeti hitel, 

lakástakarék-hitel, munkáltatói hitel vagy állami támogatás visszafizetésének biztosítására bejegyzett 
jelzálogjogot, elidegenítési- és terhelési tilalmat, melyet az önkormányzati támogatással érintett első lakástulajdon 
megvásárlása, megépítése céljából folyósított hitel vagy támogatás biztosítására jegyeztek be az ingatlan-
nyilvántartásba,” 

(5) A R. 4. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha) 
„m) a kérelem benyújtását megelőzően már rendelkezett, vagy házastársak, élettársak esetén a kérelmező, 

továbbá házastársa, élettársa már rendelkezett lakástulajdonnal és azt elidegenítette.” 
 
3. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatási iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon 

lehet benyújtani. A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek: 
a) a lakásvásárlást igazoló – 60 napnál nem régebbi – adás-vételi szerződés, 
b) lakásépítés igazolására az egyszerű bejelentésről, elektronikus napló készenlétbe helyezéséről szóló 

igazolás, továbbá a pénzintézeti-, lakástakarék- vagy munkáltatói hitelkérelem elbírálásáról, az esetleges állami 
támogatásról, munkáltatói támogatásról szóló igazolás, 

c) a kérelmező és az együtt költöző családtagok vagyoni és jövedelmi viszonyairól szóló igazolások és egyéb, 
a kérelem elbírálásához szükséges nyilatkozatok, 



d) a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételek meglétét bizonyító igazolások, 
e)  annak igazolása, hogy a kérelmező az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb 

tartozással nem rendelkezik, 
f) élettársi kapcsolat igazolásáról szóló okirat, 
g) házassági anyakönyvi kivonat másolata, 
h) gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 
i) a kérelmező számlavezető pénzintézete által kiállított felhatalmazás inkasszálásra, 
j) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatott életvitelszerűen, legalább a futamidő végéig folyamatosan a 

lakásban lakik, 
k) a készfizető kezes által becsatolt, a Központi Hitelinformációs Rendszer által kiállított igazolás.” 
 
4. § A R. 7. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdésekkel egészül ki: 
„(1a) A pontok 2. melléklet szerinti számítása során – házastársak, élettársak esetén is – kizárólag a 

kérelmező részéről számítandók össze a pontok. 
(1b) Pontszámításnál a töredékév 1 egész évnek számít, de a hatvani lakóhely vagy tartózkodási hely 

időtartama, továbbá a hatvani munkahelyen töltött időtartam vonatkozásában a támogatásra való jogosultság 
feltétele legalább egy teljes naptári év megléte. 

(1c) A hatvani lakóhely vagy tartózkodási hely időtartama, továbbá a hatvani munkahely megléte számításánál 
az esetleges megszakítások előtti és utáni időtartam összeszámítható, de a tartózkodási hely és a lakóhely 
időtartama egymással nem adható össze.” 

 
5. § A R. 8. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 
(A támogatott a támogatás kiutalásától számított): 
„c) - lakásvásárlás esetén - 2 éven belül köteles elszámolni abban az esetben, ha a lakás vételárát önerőből, 

lakáscélú pénzintézeti vagy más hitelből, állami vagy munkáltatói támogatásból egyenlítette ki és az e rendelet 
alapján nyújtott támogatást a 10. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott célra használta fel.” 

 
6. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatást csak az e rendeletben, illetve a támogatási szerződésben meghatározott célra lehet 

felhasználni, mely különösen: 
a) a lakás vételárának megfizetése, 
b) vagyonszerzési illeték megfizetése, 
c) a megvásárolt lakás felújítása, korszerűsítése esetén anyagköltség és vállalkozói díj, 
d) lakásépítés esetén tervezői költség, tervezői művezetői költség, felelős műszaki vezetői költség, műszaki 

ellenőri költség, anyagköltség, vállalkozói díj.” 
(2) A R. 10. § (2) bekezdése a következő rendelkezés lép: 
„(2) A visszatérítendő még vissza nem fizetett támogatás teljes összegét és a vissza nem térítendő támogatás 

teljes összegét a támogatott egy összegben – a szerződésszegés napjától számított - a mindenkor érvényes 
jegybanki alapkamattal növelt - összegben köteles az önkormányzat részére visszafizetni, ha 

a) a támogatást a meghatározott céltól eltérően használta fel,  
b) lakásvásárlás esetén a támogatás folyósításától számított 3 hónapon belül nem történik meg a tulajdonjog 

ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése, 
c) lakásvásárlás esetén a 8. § (5) bekezdés c) pontja szerinti elszámolási kötelezettségének a támogatás 

folyósításától számított 2 éven belül nem tesz eleget, 
d) lakásépítés esetén a támogatás folyósításától számított 4 éven belül nem mutatja be az épület felépítésének 

megtörténtét igazoló hatósági bizonyítványt, 
e) valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával jogosulatlanul részesült a támogatásban,  
f) a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal tudomására jut, hogy a támogatással érinett nem tartózkodik 

folyamatosan és életvitelszerűen az ingatlanban a futamidő végéig, 
g) az ingatlant részben vagy egészben nem lakás céljára hasznosítja, vagy azt másnak használatra átengedte, 

bérbe adta, vagy 
h) egymás követő három hónapban a törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget vagy nem a támogatási 

szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít és tartozását 30 napon belül írásbeli felszólítás ellenére sem 
rendezi, vagy helyette a készfizető kezes a felszólításban meghatározott, legfeljebb 30 napon belül nem rendezi, 

i) a 12/A. § (2) bekezdése szerint nem kéri meg az önkormányzat hozzájárulását az ingatlanára vonatkozó 
további jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez, jelzálogsorrend cseréjéhez, 

j) az ingatlanra bármely jogosult részére 500 ezer Ft összeget meghaladó tartozás biztosítására végrehajtási 
jogot jegyeztek be.” 

 
7. § A R. a következő 12/A. §-sal egészül ki: 
„12/A.§ (1) A támogatott ingatlanára vonatkozó további jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom 

bejegyzéséhez-, a jelzálogsorrend cseréjéhez, meglévő terhek más ingatlanra történő átterheléséhez az 
önkormányzat nevében a polgármester – az önkormányzat javára szolgáló bejegyzést megelőző vagy követő 
sorrendben - járulhat hozzá, amennyiben ez az önkormányzat érdekét nem sérti, különösen: 

a) lakáscélú és egyéb állami támogatás esetén a bejegyzést megelőző vagy követő sorrendben,  
b) munkáltatói támogatás esetén a bejegyzést követő sorrendben, 



c) egyéb, más cél biztosítására szolgáló állami támogatás bejegyzése esetén a bejegyzést megelőző vagy 
követő sorrendben. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejegyzéshez a bejegyzést megelőzően a támogatottnak az önkormányzat 
hozzájárulását meg kell kérni.” 

 
8. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
9. § (1) Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba és 2019. július 2-án hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában is alkalmazni kell. 

 
Hatvan, 2019. június 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 20/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 



 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2019. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  
 

Határozat száma:  368/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 26-i ülésének napirendjét a következők szerint 
állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 
tagjának megválasztásáról, a társaság jegyezett tőkéjének leszállításáról és az ügyvezető munkabérének 
a módosításáról 

2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodással kapcsolatos 
döntésről 

3. Előterjesztés az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola alapítására és működtetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásról 

4. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 
5. Beszámoló az önkormányzati fenntartású óvodák 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről 
6. Beszámoló az óvodavezetői városi munkaközösség 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről 
7. Előterjesztés az óvodai szociális segítő tevékenység ellátásáról 
8. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
9. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

10. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerződés alapján átvállalt feladatainak ellátásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 

11. Előterjesztés Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég részére magánrendeléshez való 
hozzájárulásról, a 3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatti orvosi rendelő bérbeadásáról 

12. Előterjesztés a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 
13. Előterjesztés a 2019. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényhez nyújtandó egyedi támogatási igény 

benyújtásáról 
14. Előterjesztés a 2019. évi Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt alaphoz benyújtandó pályázathoz 

való hozzájárulásról 
15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szent István Általános Iskola részére 
16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
17. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Florisz-Gourmet Kft. részére 
18. Előterjesztés a hatvani 5028/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan ingyenes használatba adásáról 
19. Előterjesztés a Gáspár András szobor elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 
20. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

hozzájárulásról 
21. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
22. Előterjesztés forgalomkorlátozó oszlopok beszerzési és telepítési munkáiról 
23. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöb bontási és telepítési munkáiról 
24. Előterjesztés közterületeken található elhagyott hulladékok felszámolásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 11-24. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
25. Egyebek” 

 
Határozat száma:  369/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 820. (XII. 13.) 2018. évi, valamint a  124., 125., 126., 127., 
128., 129., 130., 143. (II. 21.), 166., 180., 197., 198., 211., 212., (III. 28.), 244., 270., 271., 274., 275., 276., 277., 
281., 282., 283., 285., 286., 287. (IV. 25.), 305., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 314., 320., 321., 325., 326., 
327., 328., 329., 330., 335., 350., 351. (V. 29.) számú 2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  370/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának Csinger Béla 3000 



Hatvan, Horváth Mihály út 18. tt. 38. szám alatti lakost választja meg 2019. június 28. napjától 2020. október 23. 
napjáig tartó határozott időtartamra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
június 28. napjáig a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  371/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdése és 3:176. § (1) bekezdése rendelkezéseire 
való tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 10.000.000,- Ft, azaz 
Tízmillió forint törzsbetéthez igazodó saját üzletrészét bevonja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
június 28. napjáig a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  372/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdés és 3:176. § (2) bekezdés rendelkezéseire való 
tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 25.400.000,- Ft, azaz 
Huszonötmillió-négyszázezer forint összegű jegyzett tőkéjét 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint összeggel 
15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-négyszázezer forint összegre leszállítja.  
 
A tőkeleszállítást követően a táraság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul: 
 
A Társaság jegyzett tőkéje: 15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-négyszázezer forint  
 
Az egyes tagok törzsbetétje: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Törzsbetét összege: 13.100.000,-Ft 
Apc Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Boldog Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Csány Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Heréd Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Hort Nagyközségi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagykökényes Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Heves Megyei Regionális  
Hulladékgazdálkodási Társulás Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Palotás Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Vanyarc Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kisbágyon Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Bér Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Ecséd Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Lőrinci Városi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Hévízgyörk Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kál Nagyközségi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagyút Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
 
A Társaság a bevont üzletrészre eső 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű törzsbetétet az 
eredménytartalékba helyezi. 



 
A Társaság taggyűlése felhatalmazza a társaság ügyvezetését, hogy a tőkeleszállítással kapcsolatos hirdetményt 
a Cégközlönybe közzétegye, illetőleg a tőkeleszállítás tényét a Cégbíróság részére bejelentse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
június 28. napjáig a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  373/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Soós Péter 
Jánossal megkötött munkaszerződést közös megegyezéssel a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
megszünteti, és felhatalmazza Hatvan Város Önkormányzata tagot, valamint a képviseletében eljáró Hatvan város 
polgármesterét, hogy a munkaszerződést megszüntető okiratot aláírja.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Soós Péter Jánossal a Társaság ügyvezetetésének ellátására a 
határozat 2. számú melléklete szerinti megbízási szerződést köt, és felhatalmazza Hatvan Város Önkormányzata 
tagot, valamint a képviseletében eljáró Hatvan város polgármesterét, hogy a megbízási szerződést az 
ügyvezetővel aláírja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
június 28. napjáig a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
1. sz. melléklet 

 
 MEGÁLLAPODÁS 

munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
amely létrejött egyrészről  

Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca2. 
 - cg.száma: 10-09-033600 
 - adószáma: 24183219-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd Hatvan Város Polgármestere 
  a taggyűlés által felhatalmazott aláíró 
 - mint munkáltató / a továbbiakban, munkáltató / 
 
másrészről 

Soós Péter János 
sz.  

 - szül:  
 - anyja neve:  
 - adóazonosító jele:  
 - TAJ száma:  
 - lakcíme: 3000 Hatvan, Bocskai István utca 22. 
 - mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2013. január 1. napjával létesített munkaviszonyt a munka 

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

közös megegyezéssel 2019. június 28. 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 2019. július 1. napjáig megfizeti.  



 
3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja.  
 
 Munkavállaló a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát képező valamennyi eszközt, 

dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadta. Munkavállaló Munkáltatót, illetőleg a kijelölt 
munkavállalót tájékoztatta a folyamatban lévő ügyekről, és azok elintézésével kapcsolatban minden tájékoztatást 
megadott. 

 
4. Felek megállapodnak abban, hogy Munkavállaló a munkája ellátása során birtokába jutott valamennyi információt 

üzleti titokként kezeli, és azt nem hozza más harmadik személy tudomására. Munkáltató jelen megállapodás 
aláírásával minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul előzetesen hozzájárul, hogy esetleges 
büntetőeljárások során munkavállaló munkája során jutott információkat, adatokat az eljáró hatóság tudomására 
hozzon, illetőleg tanúvallomást tegyen. 

 
5. Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a jelen megállapodással megszüntetésre kerülő munkaviszonyból eredően 

egymással szemben elszámoltak, a jelen munkaviszonyból eredően egymással szemben további követelésük nincs és 
azt a jövőben sem támasztanak semmilyen jogcímen. 

 
6. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás tartalmát bizalmasan kezelik, azt harmadik személyek tudomására 

nem hozhatják. 
 
A felek a jelen megállapodást elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, tanúk előtt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. június 28. 
 
 

Hatvan és Térsége Környezetvédelmi  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Soós Péter János 
munkavállaló 

Képv.: Horváth Richárd Hatvan Város Polgármestere,  
mint a tulajdonos által felhatalmazott aláíró, mint 

munkáltató 

 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1./ tanú:     2./tanú: 

 
2. sz. melléklet 

 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca2. 
 - cg.száma: 10-09-033600 
 - adószáma: 24183219-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd Hatvan Város Polgármestere 
  a taggyűlés által felhatalmazott aláíró 
 -      mint megbízó / a továbbiakban megbízó 
 
másrészről: 
 

Soós Péter János 
sz.  

 - szül:  
 - anyja neve:  
 - adóazonosító jele:  
 - TAJ száma:  
 - lakcíme: 3000 Hatvan, Bocskai István utca 22. 

mint megbízott /továbbiakban megbízott/ 
 



között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 
 
A megbízási szerződés tárgya :  
 
1./ Megbízó jelen okirat aláírásával egyidejűleg megbízza megbízottat az alábbi tevékenységek folyamatos végzésével:  
 
A Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt felelősségű Társaság ügyvezetőjeként a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott vezető tisztségviselői és ügyvezetői feladatok ellátása.  
 
A megbízott szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatai:  
 
2./ A megbízott az okirat 1./ pontjában meghatározott megbízást jelen okirat aláírásával egyidejűleg elfogadja, és 
vállalja, hogy azt a szakma szabályai szerint kellő gondossággal elvégzi.  
 
A megbízott nyilatkozza, hogy a megbízási szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére jogosult, továbbá annak 
elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 
 
A megbízott a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad a megbízott köteles erre figyelmeztetni. Ha a megbízó az utasításához a figyelmeztetés ellenére is 
ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. 
 
A megbízás időbeli hatálya:  
 
3./ A jelen megbízási szerződést felek 2019. június 28. napjától számított határozatlan időtartamra jön létre.  
 
A megbízási díj:  
 
4./ Megbízó vállalja, hogy megbízott részére megbízási díjként a megbízási tevékenység ellátásáért havi bruttó 
150.000,-Ft, azaz bruttó Egyszázötvenezer forint/hó összeget fizet a számviteli törvény előírásainak megfelelően, 
átutalás útján akként, hogy a vonatkozó közterheket a megbízó levonja és fizeti be a költségvetés részére. A megbízási 
díj tartalmazza a megbízott tevékenysége és valamennyi kiadásának ellenértékét is.  
 
A megbízási szerződés módosítása és megszüntetése:  
 
5./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszüntetése és módosítása csak és kizárólag írásbeli alakban történhet.  
 
A megbízási szerződés megszüntetése:  
 
- Szerződő felek jogosultak jelen megbízási szerződést írásban 60 napos felmondási idő közbeiktatása mellett rendes 

felmondással indokolás nélkül megszüntetni. 
- Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg feleket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.  
- Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak a szerződés megszüntetésére. 
- A megbízási szerződés bármely jogcímen történő megszüntetése írásbeli alakban érvényes. 
 
A szerződésből eredő jogviták elintézése:  
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen, és szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás 
kérdéseiket elsősorban peren kívül, tárgyalásokon kísérlik meg tisztázni. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges 
jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján oldják meg. 
 
Titoktartási kötelezettség:  
 
7./ Szerződő feleket a jelen megbízási szerződés alapján végzendő tevékenység vonatkozásában titoktartási 
kötelezettség terheli. 
 
Irányadó jogszabály: 
 
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megbízási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
saját kezűleg, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. június 28. 



 
 

Hatvan és Térsége Környezetvédelmi  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Soós Péter János 
megbízott 

Képv.: Horváth Richárd Hatvan Város Polgármestere,  
mint a tulajdonos által felhatalmazott aláíró, mint 

megbízó 

 

 
Határozat száma:  374/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja elfogadja a 
Társaság társasági szerződésének a határozat melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével ellássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
június 28. napjáig a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 374/2019. (VI. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  375/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei között a 2019. évben 209.803 e 
Ft kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete  Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletbe beépítésre került, 
valamint 27.051 e Ft a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  376/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési 
megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz szükséges megbízási szerződéseket az 
önkormányzat nevében megkösse. A megbízási szerződések pénzügyi fedezete a 375/2019. (VI.26.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. által megkötött városfejlesztési megállapodás 

2019. évi tervszámai 

 
Fedezet: 
A megállapodás alapján 2019. évre számított összege          196.299.588,-  Ft 
2018. évről áthúzódó kötelezettség                                         40.553.688,-  Ft 
Fedezet összesen:                                                                236.853.276,-  Ft 
 
Kiadások: 

Működési kiadások: 
Hatvani Szent István Általános Iskola Bosch osztállyal kapcsolatos kiadása:   85.431.048,- Ft 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Bosch csoporttal kapcsolatos kiadása:           60.167.363,- Ft 
Nyári tábor óvodás, iskolás gyermekeknek                                   2.500.000,- Ft 
Működési kiadás összesen:                                                                      148.098.411,- Ft 

 
2019. évi fejlesztések: 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 

• lapostető javítási munkái:      14.900.000,- Ft 



 
Hajós úti bölcsőde  

• javítási munkái:       10.000.000,- Ft 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 

• gyermekmosdó felújítása:       3.000.000,- Ft 
Bosch iskolai osztály kialakítása 

• egy osztályterem felújítása:      3.000.000,- Ft 
Lőtér felújítása:         3.000.000,- Ft 
Robert Bosch úton pollerek elhelyezése:      1.600.000.- Ft 
Elektromos töltőállomásokhoz önerő:      2.667.000,- Ft 
Strand fejlesztés: 

• vizesblokk felújítása:       12.614.000.- Ft  
• napvitorla elhelyezése a termálmedencéhez:      3.122.000.- Ft 

 
Liszt Ferenc Művelődési ház fejlesztés 

• épület villamossági tervezés:        1.016.000.- Ft  
• épületgépészeti tervezés:             368.300.- Ft 
• építész tervezés:         6.417.056.- Ft 

Fejlesztések összesen:         61.704.356,- Ft 
 
2019. évi kiadások mindösszesen (terv):                     209.802.767,- Ft 
 
Elszámolás: 
Fedezet:  236.853.276,- Ft 
Kiadások:         -     209.802.767,- Ft 
Különbözet:    27.050.509,- Ft, mely összeg a 2020-as költségvetésbe kerül beépítésre. 
 

Határozat száma:  377/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali 
Osztálya ingatlan-nyilvántartásában felvett hatvani 2711 hrsz.-ú, 4361 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar és 
kollégium megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatti ingatlanban – mely a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonkezelésben 
áll – Innovációs Társadalomtudományi Főiskola működjön.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a Távoktatási Intézet Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rét u. 58.) 
képviselőjével az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola alapítása és működtetése érdekében 
együttműködési megállapodást kössön a határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti 
tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 30. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
FELSŐOKTATÁSI EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 
 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószám:                    23467323-2-10 
Képviseli:   dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 
(továbbiakban Együttműködő Partner) másrészről  
 
az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola nevében eljárva, a fenntartó:  
Távoktatási Intézet Kft. 
Székhely:  2100 Gödöllő, Rét u. 58.  
Adószám:   25044636-2-13 
Képviseli:   Dr. Danyi Gyula ügyvezető,  
mint felsőoktatási intézményt alapító (továbbiakban: Szakmai Partner), együttesen Szerződő felek között az alulírott 
helyen és napon a következő feltételek mellett. 

 
 
 



 
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 
1.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy kölcsönösen segítik egymást az Innovációs Társadalomtudományi Főiskola 
(továbbiakban: Főiskola) megalapítása, akkreditálása és engedélyeztetése, valamint későbbi működtetése során. 
 
2.) Az Együttműködő Partner hozzájárul, hogy a kezelésében álló, a 3000 Hatvan, Thurzó u. 16. szám alatti ingatlant a 
Főiskola székhelyeként használja, a szükséges szakmai és hatósági eljárásokban felsőoktatási, képzési és kutatási 
központjaként tűntesse fel és azt a hatóságok, valamint felsőoktatási szakmai szervezetek az engedélyeztetés során azt 
figyelembe vegyék. 
 
3.) A Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Szakmai Partner kinyilvánította szándékát, hogy Hatvan városában 
felsőoktatási intézményt kíván működtetni, ennek érdekében teljesíti a Főiskola alapításához és későbbi működtetéséhez 
szükséges szakmai, pénzügyi, jogi és egyéb feltételeket. 
 
4.) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szakmai Partner a Főiskola alapításához szükséges jogi és szakmai eljárásokat, 
saját költségén, legkésőbb a jelen Megállapodás aláírását követő 30, azaz Harminc napon belül az illetékes 
szakhatóságoknál és szakmai szervezeteknél megindítja, az eljárásokat kezdeményezi. A szakmai és jogi 
engedélyeztetés feltételeit, az idevonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, maradéktalanul teljesíti.  
 
5.) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szakmai Partner vállalja, hogy a Főiskola működéséhez szükséges hatósági- és 
szakmai engedélyeket legkésőbb 2020. január 31. napjáig megszerzi és megkezdi felsőoktatási oktató-kutató 
tevékenységét Hatvan városában. 
 
6.) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Főiskola engedélyeztetését követően, 8, azaz nyolc napon belül, az egyes 
engedélyezett képzésekhez kapcsolódóan ún. ingatlanhasználati szerződést (továbbiakban: Ingatlanhasználati szerződés) 
kötnek, amelyben rögzítik az ingatlanhasználat során érintett egyéb feltételeket és díjtérítési kötelezettségeket. 
7.) A Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlanhasználati szerződés tartalmát a Főiskola optimális, és hatékony 
működtetése érdekében határozzák meg. Az ingatlanhasználattal összefüggő díjtérítési kötelezettségeket kedvezményes 
formában határozzák meg azzal a kikötéssel, hogy az Ingatlanhasználati szerződésben meghatározott használati díj 
összege legalább 100.000 Ft, azaz százezer forint + ÁFA/hó legyen. 
 
8.) A Szerződő felek rögzítik, hogy az Együttműködő Partner pénzügyi hozzájárulásra (az ingatlanhasználatra 
vonatkozóan) a Főiskola részéről a szükséges engedélyek megszerzéséig, nem tart igényt, ezzel is segítve, támogatva a 
Főiskola alapítását és az oktató-kutató munkájának elindítását. 
 
9.) Az Együttműködő Partner vállalja, hogy az Ingatlanhasználati szerződés hatálybalépésétől állami fenntartású 
felsőoktatási intézményekkel azonos módon biztosítja a jelen Megállapodás, 2.) pontjában rögzített ingatlan használatát 
– az Ingatlanhasználati szerződésben meghatározott feltételek szerint - a Főiskola számára, oktatási és kutatási célokra. 
A Szerződő felek kinyilvánítják, hogy a Főiskola társadalmi jelenléte Hatvan város számára társadalmi és gazdasági 
értékkel bír, így különösen segítik a Főiskola működését, szakmai céljainak elérését, szükség szerint – külön 
szerződésekben rögzített - közös projektek megvalósításával is. 
 
10.) A jelen Megállapodást a Szerződő felek annak aláírásától számított 10 éves határozott időtartamra kötik. 
 
11.) A Megállapodás határozott idejére tekintettel rendes felmondással nem szüntethető meg.  
 
12.) A Megállapodást bármely fél a másik fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással rendkívüli felmondással, a 
következő feltételek mellett szüntetheti meg. Az Együttműködő Partner rendkívüli felmondása esetén, a Megállapodás a 
tanév végével szűnik meg, míg a Szakmai Partner rendkívüli felmondása esetén a Megállapodás azonnali hatállyal, a 
felmondás kézbesítésével egyidejűleg megszűnik. Szerződő felek rendkívüli felmondási jogukat azt követően 
jogosultak gyakorolni, hogy a másik felet megfelelő határidő kitűzése mellett írásban felszólították a szerződésszegés 
megszüntetésére és a fél a felszólítás ellenére, az ott megjelölt határidőben sem szüntette meg a szerződésellenes 
állapotot.  
Együttműködő Partner rendkívüli felmondással élhet, ha a Szakmai Partner az 5. pontban meghatározott időpontig nem 
szerzi meg a Főiskola működéséhez szükséges valamennyi hatósági- és szakmai engedélyt. Ebben a nem várt esetben a 
Megállapodás az azonnali hatályú felmondás kézbesítésével szűnik meg. 
 
13.) A Szerződő felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás alapján létesített partnerség jegyében kölcsönösen részt 
vesznek a felek programjain, rendezvényein, egyéb társadalmi célú megnyilvánulásain, bizonyos esetekben azokon, 
protokoll feladatokat is ellátnak – külön egyeztetés szerint. 
 



14.) A Szakmai Partner vállalja, hogy a Főiskola segíteni és szakmailag támogatni fogja a Hatvan város által fenntartott 
intézmények, szervezetek és gazdasági társaságok szakmai megnyilvánulásait, törekvéseit és fejlesztési tevékenységeit 
– a Főiskola által lefedett képzési- és kutatási területeknek megfelelően. 
 
15.) A Szakmai Partner vállalja, hogy a Főiskola képzési kínálatát, kutatási, tudományos profilját elsősorban Hatvan 
város érdekei szerint alakítja ki, intézményfejlesztési tervét, céljait e szerint fogalmazza meg. Szerződő felek rögzítik, 
hogy az Együttműködő Partner a hatályos jogszabályok figyelembevétele mellett, a Felsőoktatási törvényben és a 
Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített formában, a Főiskola Rektori Tanácsában delegálhat egy főt, 
ezzel is biztosítva az Együttműködő Partner számára a főiskolai döntéshozatalban történő részvétel lehetőségét. 
 
16.) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a Főiskola felsőoktatási tevékenysége révén segítse Hatvan város 
lakosságmegtartó erejét és fokozza gazdasági, ingatlanpiaci, pénzügyi, turisztikai és kulturális tevékenységét. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A Szerződő felek a Megállapodás teljesítésekor szorosan együttműködnek, esetleges vitáik során minden esetben a 
felsőoktatási oktató-kutató tevékenység zavartalan, zökkenőmentes működését tartják szem előtt.  
 
A Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket igyekeznek elsődlegesen békés módon rendezni. Arra az esetre, 
amennyiben ez nem vezet eredményre, pertárgy értéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság és az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét.  
 
A Szerződő felek a Megállapodást elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írtak alá. 
 
Hatvan, 2019. 

 
 

dr. Borbás Zsuzsanna 
ügyvezető 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  

Nonprofit Közhasznú Kft. 
 

Dr. Danyi Gyula 
ügyvezető 

 Távoktatási Intézet Kft. 
 

 
Határozat száma:  378/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 
3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére 2.500.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt a 
Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakfelszereléseinek, tűzoltó technikai termékeinek és informatikai 
eszközeinek bővítése, fejlesztése érdekében.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között létrejövő, a határozat mellékletét képező adományozási 
megállapodás aláírására. 
A 2.500.000,- Ft támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a „Szervezetek, alapítványok” támogatása költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 10. (adományozási megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Heves Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Ikt. szám:  

ADOMÁNYOZÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
adószáma: 15729394-2-10 
KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-321-10) 
képviseletében eljár: Horváth Richárd polgármester 
mint adományozó (a továbbiakban: Adományozó) 
 
másrészről: 



Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(székhelye: 3300 Eger, Klapka György utca 11. 
KSH statisztikai számjel: 15722892-8425-312-10 
adószáma: 15722892-2-51) 
képviseletében eljár: Csontos Ambrus tű. mk. dandártábornok,  
főtanácsos, megyei igazgató 
mint adományozott (a továbbiakban: Adományozott) 

 
(együttesen: Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal: 
 
A Felek kijelentik, hogy a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (3000 Hatvan, Hunyadi tér 19.) működésének 
támogatása, azon belül, a Tűzoltóparancsnokság tűzoltó szakfelszereléseinek, tűzoltó-technikai termékeinek és 
védőeszközeinek bővítése, fejlesztése érdekében, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény 28. § (1) bekezdése a) pontja alapján, figyelemmel a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában biztosított felhatalmazásra, illetve a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, 
valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott 
adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasításban foglaltakra – 
az alábbiakban állapodnak meg.  
 

I.  A megállapodás célja 
 
I/1. Adományozó bruttó 2.500.000.- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-ötszázezer forint összegű pénzbeli támogatást 
nyújt  Adományozott részére, mellyel hozzájárul a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alaptevékenysége 
feladatainak ellátásához, valamint a hivatásos állomány munkakörülményeinek javításához. 

 
II.  Adományozó jogai és kötelezettségei 

 
II/1. Adományozó vállalja, hogy az I/1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében, jelen okirat alapján bruttó 
2.500.000.- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-ötszázezer forint egyszeri támogatási összeget biztosít, melyet Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. július 20-ig az Adományozottnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00283638 
számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő átutalással teljesít. 
 
II/2. Adományozó jogosult ellenőrizni a támogatás időarányos felhasználását és jogosult kérni az ezzel összefüggő 
számadást a szerződés IV. fejezetében foglaltak szerint. 
II/3. Adományozó egyoldalú nyilatkozattal jogosult felmondani a szerződést és a támogatást visszavonni, illetve a 
támogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 

− ha a támogatás részben vagy egészben nem a jelen szerződésbe foglaltak szerint kerül felhasználásra, 
− ha az Adományozott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 
− ha az Adományozott az elszámolási kötelezettségét a jelen szerződésben megjelölt határidőig írásbeli 

kérelemre sem teljesíti, 
− ha az Adományozott bármely, jelen szerződésben foglalt nyilatkozata valótlan. 

 
II/4. Adományozó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján biztosított 2.500.000,- Ft nagyságú pénzösszeg tekintetében 
rendelkezési joga nem korlátozott, azt saját költségvetése terhére adományozza. 
 
II/5. Az Adományozó kijelenti, hogy az adományozott összeggel kapcsolatban harmadik személynek semminemű 
követelése nincs. 

 
III.   Adományozott jogai és kötelezettségei 

 
III/1. Adományozott a II/1. pontban írt támogatást jelen szerződés aláírásával elfogadja, egyben kötelezettséget vállal 
arra, hogy a rendelkezésére bocsátott összeget elkülönítve kezeli, az összeg átutalását követően annak felhasználását a 
Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működésére fordítja, az adományból az alábbiakban felsorolt eszközöket 
vásárolja meg:  

-     NE Piro sugárcső (2 db), 
˗ Szerszámos szekrény, gurulós, szerszámokkal (YATO YT-55290), 
˗ Sporteszközök (futball labda, röplabda, röplabda háló, tollaslabda szett, asztalitenisz szett), 
˗ Armatúrák (az I. szertárba), 
˗ Kávéfőző, 
˗ Informatikai eszközök (asztali számítógép és perifériái, laptop és tartozékai, monitor, adathordozó, a 

szükséges szoftverek, nyomtató és kellékanyag), 
˗ Fényképezőgép és tartozékai. 



Adományozott ezen eszközöket kizárólag a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által végzett tűzoltási, műszaki 
mentési és adminisztratív feladatok ellátásának, valamint a hivatásos állomány munkakörülményeinek javítása céljára 
használja. 
 
III/2. Az adomány felhasználása kizárólag az Alapító Okiratban szereplő, s a jelen okiratban is rögzített közhasznú 
célok megvalósítása érdekében történhet. 
 
III/3. Adományozott köteles a támogatás összegét nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás 
felhasználásának mértékéről Adományozó megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 
 
III/4.  Adományozott a támogatási összeget 2019. augusztus 30. napjáig használhatja fel a szerződés IV. fejezetében 
foglaltak szerint. 
 
III/5. Az Adományozott az adomány elfogadását a szerződés aláírásával egyidőben kinyilvánítja.  
 
III/6. Az Adományozott kijelenti, hogy az adományból megvásárolandó eszközök üzemeltetési és esetleges javítási 
költségeit fedezni tudja. 
 

IV.   Elszámolás  
 

IV/1. Az Adományozott köteles legkésőbb 2019. év október hó 31. napjáig a támogatás előírt felhasználási céljának és a 
vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelő tényleges felhasználásáról tételes, 
igazolt elszámolást készíteni, és azt az Adományozónak megküldeni.  
 
IV/2. Az elszámolás keretében az Adományozott köteles az adomány szerződésszerű felhasználását oly módon igazolni, 
hogy az eredeti számlákat záradékkal látja el, ezt követően a számlamásolatokat, a kifizetést igazoló dokumentumokat 
szabályszerűen hitelesíti. Adományozott köteles az Adományozónak a fenti határidőig elszámolását számlaösszesítővel 
mellékelve benyújtani. 
 
IV/3. Adományozott jelen megállapodás aláírásával kijelenti, egyben kötelezettséget és felelősséget vállal azért, hogy a 
támogatás szerződésszerű felhasználását igazoló számlákat, számlamásolatokat, számszaki összesítőt csak és kizárólag 
a jelen megállapodás alapján nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának igazolása során használja fel, azokat 
sem korábban, sem pedig az elszámolást követően ilyen célokra nem használta és nem használja fel. 
 
IV/4. Szerződő felek rögzítik, hogy a támogatás felhasználása során az Adományozott – ha ennek a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti feltételei fennállnak – köteles a beszerzései 
lebonyolításakor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően eljárni, beszerzéseit megvalósítani.  
 
IV/5. Az elszámolás határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az Adományozó egy alkalommal, 
írásban, határidő tűzésével felszólítja az Adományozottat a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. 
 

V. Záró rendelkezések 
 
V/1. Jelen szerződés minden Fél által történt aláírásakor jön létre és az aláírás napját követő napon lép hatályba. 
Amennyiben a Felek nem egyszerre írják alá megállapodást, az az utóbb bekövetkezett aláírás napján lép hatályba. 
 
V/2. A felek szükség esetén, közös munkaértekezleten értékelik jelen szerződés végrehajtását, indokolt esetben annak 
kiegészítését, módosítását kezdeményezik. 
 
V/3. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a 
megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez a szükséges felhatalmazással rendelkeznek. 
 

V/4. Szerződő felek nyilatkoznak, hogy jelen megállapodás aláírásának időpontjában köztartozásuk nincs és a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. 

 
V/5. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásos formában – a Felek előzetes 
egyeztetésével és kölcsönös egyetértésével – történhet. 
 
V/6. Adományozó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul nevének és székhelye címének kezeléséhez, az 
Adományozott honlapján történő közzétételéhez. 
 
V/7. Adományozó kijelenti, hogy jelen megállapodás aláírását megelőző negyedév utolsó napján adóhatóságnál, 
vámhatóságnál, társadalombiztosítási szervnél esedékessé vált, nyilvántartott köztartozása nincs. 



 
V/8. A Felek tudomásul veszik, hogy az adomány a Katasztrófavédelem használatába kerülése után reklámhordozó nem 
lehet. 
 
V/9. Jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül a másik félhez címzett előzetes írásbeli nyilatkozat alapján 30 
napos határidővel felmondhatja. 
 
V/10. A Felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek egymással elszámolni. 
 
V/11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.  
 
V/12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetés útján 
kívánják megoldani. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitáikat bírósági úton 
rendezik. 
 
V/13. Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá, és a Felek kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. 
 
Hatvan, 2019………                                                 Eger, 2019………. 
 

..........................................    ........................................... 
                        Adományozó                Adományozott 
 
Jogi szempontból ellenjegyzem:   Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
 
      Hatvan, ....................................            Eger, .................................... 
 
    .....................................................       ..................................................... 
               (kedvezményezett szerv gazdasági vezetője) 
 
Jogi szempontból ellenjegyzem:   Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
 
       Hatvan, ....................................                            Hatvan, .................................... 
 
    .....................................................       ..................................................... 
               (adományozó szerv gazdasági vezetője) 

 
Határozat száma:  379/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  380/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  381/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 



 
Határozat száma:  382/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  383/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  384/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  385/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  386/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodavezetői városi munkaközösség 2018/2019. nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  387/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában működő:  

- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.),  
- Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.),  
- Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10.),  
- Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.),  
- Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. u. 3.),  
- Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 9.), valamint  
- Hatvani Vörösmarty Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 

intézményekben az óvodai szociális segítő tevékenység 2019. szeptember 1. napjától történő ellátására 
vonatkozóan a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. épület), 
valamint az intézmények között megkötendő együttműködési megállapodás szövegét elfogadja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  388/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Nagy Lara, Gregus Máté, Szikura Lili, Gergely Olivér, Kecskés 
Kristóf Örs, Kocza Natasa, Dohányos Dorina, Szabó Dezdemóna, Csulya Simon, Szabó Dominik, Szabó 
Csenge, Kiss András, Gulyás Levente, Szita Szonja és Győrvári Ádám gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri 
önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz hatszázezer forint – támogatást 



biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a szociális 
feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma:  389/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  390/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég 
(cégjegyzékszám: 10-11-020258 Dr. Kőzsegni Dr. Sántha Klára ügyvezető) részére engedélyezi a magánrendelés 
elindítását a 3000 Hatvan, Bástya út 10. szám alatti háziorvosi rendelőben azzal, hogy a magánrendelés a 4. 
számú felnőtt háziorvosi körzet rendelését nem zavarhatja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 30. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  391/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Bástya út 10. szám alatt található orvosi rendelő megnevezésű belterületi ingatlanban 
található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező – háziorvosi rendelőt és a hozzá tartozó közös használatú 
helyiségeket – melyet Dr. Kőszegi Csaba felnőtt háziorvos bérel – egészségügyi ellátás céljára a 
magánrendelésre vonatkozó engedélyek hatályba lépésétől számított 5 év határozott időtartamra bérbe adja a Dr. 
Kőszeginé dr. Sántha Klára Egyéni Cég (székhely: 3000 Hatvan, Knézich utca 4. cégjegyzékszám: Cg. 10-11-
020258, adószáma: 26729226-1-10, képviseli: Dr. Kőszeginé Dr. Sántha Klára ügyvezető) részére. 
A bérleti díj bruttó 40.000,- Ft/hó azaz bruttó Negyvenezer forint/hó. A rendelési idő a bérleti szerződésben kerül 
meghatározásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : a magánrendelésről szóló végleges engedély kiadását követően 15 nap (a bérleti 

szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  392/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TILMA a Gyermekművészetért Közhasznú Alapítvány (3000 
Hatvan, Kertész u. 7.) részére 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt a 15. Nemzetközi 
Gyermekrajz kiállítás költségeinek fedezetére.  
A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 10. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  393/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által meghirdetett „a 2019. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez kapcsolódó 
egyedi támogatási lehetőségről” című pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 
1.500.000,- Ft, a támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 30. (támogatási kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  394/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) fenntartója – jóváhagyja, hogy a közintézmény benyújtsa közös pályázatát az Interreg V-
A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alapra 



(SKHU/ETA/1901) a szlovák Jánok községgel együtt. A pályázathoz szükséges 15 %-os önerő bruttó 1.100.480,- 
Ft összegben az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó fenntartói támogató 
nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 30. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  395/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Szent István 
Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló hatvani 2601/1 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti iskola 
épületének földszinti aulájában 5 darabból álló képzőművészeti alkotás és 2 tanterem elnevezésével kapcsolatos 
vörös mészkőlapok elhelyezéséhez, falazatba történő beépítéséhez. 
Az iskola területén a bronz domborművek és a vörös mészkőlapok telepítése során a munka- és balesetvédelmi 
szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés 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  : 2019. július 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  396/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Budai Kristóf Patrik bérlő részére 
ahhoz, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 9. 4/2. szám alatti önkormányzati bérlakásban légkondicionáló 
berendezést szereltessen fel saját költségén, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti viszonyának a megszűnésekor 
kártalanítási igény nélkül a légkondicionáló berendezést saját költségére leszerelteti és az eredeti állapotot 
maradéktalanul visszaállítja. 
Hatvan Város Önkormányzata a légkondicionáló berendezés elhelyezése és használata során keletkező 
esetleges károkért felelősséget nem vállal, a bérlő köteles a légkondicionáló berendezés elhelyezése és 
használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 5. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  397/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Florisz-Gourmet Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 
Thurzó utca 16.) kérésére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 5226 helyrajzi számú 
ingatlanon lévő Pillangó Cukrászda 3×20 Amperről 3×32 Amperre történő elektromos hálózat fejlesztését elvégzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos nettó 
129.600,- Ft költség megtérítésére vonatkozóan megállapodást kössön az épület bérlőjével, a Florisz-Gourmet 
Kft.-vel. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. augusztus 15. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  398/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Florisz-Gourmet Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Thurzó utca 16.) részére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 
5226 helyrajzi számú ingatlanon átalakítási munkálatok saját költségén történő elvégzéséhez, azzal a kikötéssel, 
hogy a munka megkezdése előtt a tényleges műszaki tartalmat a Hatvan Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki 
és Városfejlesztési Irodájával egyeztetnie kell, valamint amennyiben az átalakítási munkálatok érintik az épület 
homlokzatát is, úgy a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet előírásait be kell 
tartani. 
A kereskedelmi egység területén az átalakítási munkálatok során a munka- és balesetvédelmi szakmai 
szabályokat maradéktalanul be kell tartani.  
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.” 



 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  399/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 1. napjától 2022. május 1. napjáig az 
önkormányzati tulajdonban álló hatvani 5028/2 hrsz.-ú ingatlant a Gigászok Sportegyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Zrínyi u. 52.; adószám: 18590214-1-10; Nysz.: 10-02-0001987; képviseli: dr. Ködmön Levente elnök) 
részére ingyenes használatra átadja. 
A használó köteles a városi jégpálya működési ideje alatt a 2018. évben bérelt óraszámokkal egyező óraszámban 
a szerződés szerinti használati jogviszony ideje alatt a városi jégpályát bérelni, valamint a jégfelület karbantartását 
a városi jégpályán is elvégezni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingyenes használatra vonatkozó 
szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  400/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András szobor elhelyezéséhez szükséges alaptest 
kialakításával az Arteum-Tender Kft.-t (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka György utca 17.) bízza meg, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 158.750,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az 
Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  401/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András szobor elhelyezéséhez szükséges 
díszvilágítás kialakításával a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 677.639,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az 
Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  402/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Gáspár András Bajtársi Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) által Gáspár András tábornok szobrának létrehozásával és elhelyezésével megvalósítandó 
városi történelmi emlékhely kialakításához azzal, hogy az egyesület a pályázaton elnyert támogatását 4.999.000,- 
Ft összegben előfinanszírozza. A szükséges fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. A 
pénzösszeg felhasználásáról az egyesület az önkormányzat felé elszámolni köteles pénzügyi és szakmai 
beszámoló benyújtásával. A pénzösszeg visszafizetése a projekt pénzügyi zárásának jóváhagyását követő 30 
napon belül esedékes. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egyesülettel a tárgyban 
kötendő támogatással kapcsolatos kölcsön szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  403/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 2019. évi 
intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 141/2019. (II. 21.) számú 
határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 

2019. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 
Óvodák   

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u. 3 .)   
6 db gyermekmosdóban elválasztófalak cseréje 267 

tisztasági festés folyosókon, mosdókban lambéria cserével együtt 2 736 
1 db csoportszoba laminált padló burkolatának cseréje (Méhecske csoport) 572 

tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 547 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13. )   

Tornaszoba felújítása, kb. 50 m2 linóleum csere szalagparkettára, lábazat javítása, lambéria 
bontása, 3 db radiátor cseréje, festés 1 940 

tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 305 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.)   

1 db gyermekmosdó teljes felújítása 3 280 
 tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 566 

Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)   
parkolóhelyek kialakítása 2 000 

tűz-, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 235 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmart y tér 1.)   

gazdasági bejárathoz vezető udvari járda térkövezése, valamint a csoportszobák és két 
gyermekmosdó festése 2 271 

tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 267 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3 000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 13.)   
A bejárati kapu felújítása térkő rámpa kialakításával 500 

 tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 432 

Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út 10.)   
hátsó csoportszoba padlóburkolatának cseréje 945 

Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   
hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítése 200 

pincelejáró ajtó kialakítása 200 
tűz- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 280 

Általános Iskola   
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan , Rákóczi út 4.)   

előtető felújítása 700 

tornaterem épületének keleti oldalán süllyedésből származó károsodás megállítása 
érdekében állagmegóvási munkák 1 550 

Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, Kossuth té r 1.)   
tornaterem padlóburkolatának javítása (karbantartás) 408 

Rendelők   
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   

homlokzati nyílászárók cseréje  1 588 
I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   

tisztasági festés 1 000 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

gazdasági bejárati ajtó csere 254 
iroda linóleum padlóburkolat cseréje (10 m2) 140 

épület tisztasági festése, mázolása 953 
erősáramú berendezések tűzvédelmi-, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálata 280 

Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   



menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 
ellenőrzés során jelzett hiányosság) 440 

2 db párakapu kiépítése (kormányhivatal előírása alapján)  191 
érintésvédelmi hiányosságok kijavítása és új érintésvédelmi felülvizsgálat 197 

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   

udvari szegélyek javítása (téglaburkolat bontása, lábazati vakolat készítése) (kormányhivatal 
előírása miatt szükséges) 204 

menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 
ellenőrzés során jelzett hiányosság) 43 

Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
folyosó vizes falának rendbetétele, épület tisztasági festése, mázolása 813 

Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   
épület tisztasági festése, mázolása 865 

Előirányzott felhasználás összesen: 27 168 
tartalékkert 7 832 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 35 000 
 

Határozat száma:  404/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Kossuth Lajos Általános 
Iskolában (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) a tornatermi pvc padló javítási munkáinak elvégzésével a Füziexportbau 
Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 407.469,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  405/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky utca 10.) északi lapos tetős szárnyában a hátsó csoportszoba padlóburkolat cseréjéhez szükséges 
szakipari munkák elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg 
bruttó 944.397,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  406/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvodában (3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) járda javítási és belső festési munkák elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 2.270.760,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  407/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hajós Alfréd utcai Bölcsődében 
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) érintésvédelmi hiányosságok kijavításával és új érintésvédelmi felülvizsgálat 
elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 196.850,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  408/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Idősek Napközi Otthonában (3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 5.) az erősáramú berendezések tűzvédelmi-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatának 
elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 279.400,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  409/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg a Hatvan, Gódor Kálmán utca 12-14. számú társasházak közötti zöldterületen gépjárművel való felállás 
megakadályozása érdekében 45 db forgalomkorlátozó oszlop telepítési munkáival 418.000,- Ft (alanyi ÁFA-
mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  410/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg a Hatvan, Szabadság út 11. számú társasház mögött található forgalomtechnikai küszöb, valamint az 
előjelzéshez szükséges oszlopok és KRESZ-táblák bontási, valamint újratelepítési munkáival 253.000,- Ft (alanyi 
ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

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

 
Határozat száma:  411/2019. (VI. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületi közterületein található elhagyott 
hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Design Hulladékgazdálkodási Kft.-t (székhely: 6000 
Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


