
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2019. évi 14. szám 2019. július 24.  
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 
 
 
 
 

2019. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  412/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 23-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, 
illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is 
tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2019. július 25-i üléseire előterjesztett 
napirendi pontok tárgyában 

2. Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány támogatásáról 
3. Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról 
4. Előterjesztés támogatási céltartalék felhasználásáról 
5. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
6. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024.) elfogadásáról 
7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
8. Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésről 
9. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
10. Előterjesztés a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
11. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
12. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
13. Előterjesztés napvitorlák és homokozó telepítéséről közterületi játszóterekre 
14. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök telepítési munkáiról 
15. Előterjesztés a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolat helyreállítási munkáiról 
16. Előterjesztés parkolóhely ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről 
17. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Vasutas Lövészklub részére lőtéri 

beruházáshoz 
Előterjeszt ő, előadó az 1-17. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  413/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti - 2018. évi beszámolójának elfogadását szavazatával támogassa. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanácsok ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma:  414/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke keresse meg a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaságot a hatvani 054/14 hrsz-ú hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs terv 
megküldése iránt. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma:  415/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti elfogadását. 



Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma:  416/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága ügyrendjének az előterjesztés 3. melléklete szerinti 
jóváhagyását. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje, 
és igennel szavazzon.” 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

 
Határozat száma:  417/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott és 
Nehezen Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért 
elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást 
nyújt a segítő munkát támogató szakemberek megbízási díjainak 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 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  418/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány (3000 Hatvan, 
Balassi B. u. 36.) részére 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást nyújt a 2019. augusztus 23. 
napján megrendezésre kerülő hangverseny költségeihez.  
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 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  419/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 2019. évi költségvetésben meghatározott 
32.200.000,- Ft támogatási céltartalék még fel nem használt összegéből 16.200.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-
kettőszázezer forint felhasználásához a gyermeket nevelő családok támogatására, valamint 16.000.000,- Ft, azaz 
tizenhatmillió forint felhasználásához a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatására.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  420/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. július 24-étől a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 10880 hrsz.-ú, kivett közutat a „Szőlő kertsor” névvel látja el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 24. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  421/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Hatvan város 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
dokumentum aláírására.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2019. július 26. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

(A 421/2019. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  422/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2019. évi Közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Terve  

 

Ssz. 
A közbeszerzési eljárás 

tárgya 

A közbeszerzésre 
irányadó 

eljárásrend 

A tervezett 
eljárás 
fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

A 
közbeszerzé
s tervezett 

mennyisége 

Az eljárás 
megindításán
ak tervezett 

dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható dátuma 

1. 

Rákóczi út és Horváth 
Mihály út egyes szakaszait 
érintő környezetrendezési 

feladatok elvégzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

257.794.966.-Ft 1 db 
2019. január 

30-ig 
2019. július 31-

ig 

2. Orvosi rendelők felújítása 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

33.625.115.-Ft 1 db 
2019. február 

15-ig 

----- 
(eredménytelen 

eljárás) 

3. Orvosi rendelők felújítása 
– új eljárás 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

43.125.700.-Ft 1 db 
2019. április 

15-ig 

2019. 
szeptember 30-

ig 

4. 
Könyvtár épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 427.390.338.-Ft 1 db 
2019. március 

31-ig 
2020. augusztus 

31-ig 

5. 
Piac épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 607.652.472.-Ft 1 db 
2019. március 

31-ig 
2020. augusztus 

31-ig 

6. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház felújítása 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

137.492.202.-Ft 1 db 
2019. július 

31-ig 
2020. április 30-

ig 

7. 

Hatvan városban 
szükséges zöldterület-
rendezési feladatok 

megrendelése 

Uniós eljárásrend Nyílt eljárás 210.000.000.-Ft 1 db 
2019. május 

31-ig 
2022. július 31-

ig 

8. 
Tisztítószerek, irodaszer-

papíráru és utántöltő 
anyagok beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

14.148.980.-Ft 1 db 
2019. július 

31-ig 
2020. augusztus 

31-ig 

9. 

Zöld város projekttel 
kapcsolatos, zöldfelület 

kialakítása tárgyú 
kivitelezési munkák 

megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 742.316.455.-Ft 1 db 
2019. 

augusztus 31-
ig 

2020. október 
31-ig 

10. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

3.383.957.-Ft 1 db 
2019. július 

31-ig 

2020. 
szeptember 30-

ig 

11. 

Multifunkciós 
irodatechnikai 

berendezések bérléséhez 
és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

16.901.784.-Ft 1 db 
2019. 

augusztus 31-
ig 

2022. október 
31-ig 



megrendelése 

12. 
Villamos energia 

beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

30.375.167.-Ft 1 db 
2019. október 

15-ig 
2020. december 

31-ig 

13. 
Zöld város projekttel 

kapcsolatban eszközök 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

60.203.413.-Ft 1 db 
2019. október 

31-ig 
2020. június 30-

ig 

 
Határozat száma:  423/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 211/2019. (III. 28.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű, 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény 53. § (6) bekezdése alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 137.492.202.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a kapcsolódó pályázat Támogatási Szerződésének 
megkötése esetén bruttó 127.558.800.-Ft összegig pályázati forrásból válik biztosítottá, ezen felül önerő 
formájában Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között szereplő “HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” 
költséghelyen bruttó 50.000.000.-Ft összeg rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” 
elnevezésű, nettó 137.492.202.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 207/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  424/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 208/2019. (III. 28.) számú határozata 
alapján indult, „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a ZÖFE Kft. 
(székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján 
alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz a kötelezően elvégzendő feladatok esetében 
egy évre vetítve 50.999.000.-Ft + ÁFA, illetve a kötelezően elvégzendő feladatokon felüli, egyedi megrendelés 
alapján elvégzendő feladatok esetében 2.843.141.-Ft + ÁFA ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges, a 2019. évre vonatkozó fedezet összege a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
2019. évi költségvetése alapján biztosított, a 2020-2022. évekre szükséges fedezet összege a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény következő évi költségvetéseibe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  425/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 38/2019. (I. 30.) számú határozata 
alapján indult, „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Fenstherm Kontakt Kft. (székhely: 
1081 Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelési 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a 



legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 755.880.966.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 959.968.827.-Ft 
összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 42 hónap teljes körű jótállásnak, továbbá a kivitelezésbe 
egyenként 36 hónap szakmai többlettapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásának a vállalását tartalmazó 
ajánlatot. 
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást bruttó 464.712.001.-Ft összegig pályázati 
forrásból, ezen felül bruttó 495.256.826.-Ft összeget önerő formájában tervezett hitelfelvételből biztosítja. 
Jelen eljárást lezáró döntés a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 106. § (1) bekezdés alapján kiadandó támogató vagy feltétellel támogató 
tanúsítványának ajánlatkérő általi kézhezvétele napján lép hatályba.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. augusztus 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  426/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-től 
2019. december 31-ig folyamatosan fenntartja; 

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

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

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás 
igényléséhez 35.000.000.- Ft-ot biztosít 2019. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22) önkormányzati rendelet 4. sz. 
mellékletében (2/e.), az alapítványok, szervezetek támogatása – KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatása – költséghelyen került 
elkülönítésre.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. augusztus 26. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 

Határozat száma:  427/2019. (VII. 23.) 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. ú t 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 

korábbi kivitelezésből származó garanciális és szavatossági hibák javításának többletköltségei  3 933 
mezítlábas ösvény kialakítása 153 

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 
túlfeszültség védelem ellenőrzése és javítása 210 

Előirányzott felhasználás összesen: 31 464 
tartalékkert 3 536 
Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 35 000 

 
Határozat száma:  428/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani Hajós Alfréd utcai 
Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) felújítását követően keletkezett garanciális és szavatossági hibák 
javítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 
bruttó 13.932.154,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a Felhalmozási kiadások között a Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák költséghelyen 10.000.000,- Ft 
és a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen 3.932.152,- Ft rendelkezésre áll.” 
 



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

 
Határozat száma:  429/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Hajós Alfréd utcai Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 1.) udvarán mezítlábas ösvény kialakítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 152.400,- 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 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  430/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Bástya utcai Háziorvosi Rendelők és Anyatejgyűjtő 
Állomás épületében (3000 Hatvan, Bástya utca 10.) a túlfeszültség-védelem ellenőrzésével és javítási munkáival a 
LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 209.550,- 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 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  431/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db napvitorla és 1 db homokozó legyártásával és 
telepítésével Hatvan város területén található három közterületi játszótéren a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 
Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 1.941.830,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret terhére bruttó 1.941.830,- Ft összeg erejéig biztosított.” 

 
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:  432/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Kisfaludy utca 8-11., valamint a 20-27. számú ingatlanok között aszfaltburkolatba 
épített és térkőburkolattal kialakított forgalomtechnikai küszöbök telepítési munkáival bruttó 292.100,- Ft 
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:  433/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIDROAD Kft.-t (székhely: 2100 Gödöllő, Kerengő u. 9.) 
bízza meg az újhatvani városrészben a szennyvíznyomvonalon keletkezett beszakadások okának, valamint a 
felelősség megállapítása érdekében szükséges szakértői vélemény elkészítésével bruttó 495.300,- Ft, összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben a „Városüzemeltetési kiadások” között a „Szakértői vélemények beszerzése” 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:  434/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Doktay Gyula utca 40. számú ingatlan előtt található összesen 39 m2 felületű 
útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésével bruttó 709.930,- Ft 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. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, hogy amennyiben 
a javítási munkákkal kapcsolatosan beszerzésre kerülő szakértői véleményben megállapításra kerül, hogy a 
szennyvíz beruházást végző vállalkozó által végzett hibás munkavégzésre vezethető vissza a javítást előidéző ok, 
akkor a javítási költségek megtérítése érdekében szükséges eljárási cselekményeket elvégezze.” 

 
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:  435/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő hatvani 4130 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar művelési ágú 449 m2 nagyságú földrészlet a határozat 
melléklete szerinti változási vázrajz alapján kerüljön módosításra és az épülettörlés során a hatvani 4130 helyrajzi 
számú kivett lakóház, udvar művelési ágú 449 m2 nagyságú földrészlet művelési ága kivett közút és parkoló 
művelési ágra változzon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási cselekmények 
lebonyolítására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. augusztus 5. (kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 435/2019. (VII. 23.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  436/2019. (VII. 23.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Vasutas Lövészklub 
(székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út 9.) részére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 
2442 hrsz.-ú, sporttelep megjelölésű 29645 m2 nagyságú ingatlan területén a lövészklub által megállapodás 
alapján használt elkülöníthető ingatlanrészen a következő munkák elvégzéséhez: 
- a meglévő „lőcsarnok” tetőzetének, fa födémének lebontásához,  
- az előkészítő műhelyrész lebontásához, 
- nyeregtető létesítéséhez fém szerkezettel cserepes lemez fedéssel, 
- lapos tető fedéséhez fém szerkezettel cserepes lemez fedéssel, 
- fegyvertároló szoba áthelyezéséhez, 
- nyílászárók cseréjéhez, 
- az udvaron álló használaton kívüli garázs lebontásához, 
- parkoló kialakításához,  
azzal a kikötéssel, hogy a lövészklub köteles a felújítási munkák során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani. 
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. augusztus 5. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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