
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2019. évi 16. szám 2019. szeptember 6.  
 
 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK  
 
 
 

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 
 
 

21/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 
a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés éről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
 

22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete  
a közművelődésről 

 
 

23/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról, valamint a parkolóhel yek létesítésér ől és használatáról szóló 

15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 
 

24/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  

 
 
 

2019. SZEPTEMBER 5-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

  

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
21/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésé ről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésének  

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 8.049.433 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 11.964.717 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege - 50.896 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 50.896 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege - 3.864.388 e Ft. Ennek finanszírozását pénzforgalom 

nélküli bevételből (pénzmaradványból: 2.449.722 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével (1.414.666 e Ft ) 
biztosítja az önkormányzat. 
 

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

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 471.545 e Ft 
b) Helyi adók 3.965.818 e Ft 
c) Átengedett központi adók 70.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.925.952 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 162.013 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 1.417.191 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 29.759 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.155 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 2.216.599 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány  54.325 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 178.798 e Ft 
jd) intézményi pénzmaradvány 50.896 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 1.414.666 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 11.964.717 e Ft 

 
(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 2.044.743 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 793.056 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.159.686 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 3.014.113 e Ft 
felújítás 625.234 e Ft 
felhalmozásra átadott 2.616.657 e Ft 
kölcsönök 4.999 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 71.795 e Ft 
felújítások 28.533 e Ft  
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 1.000 e Ft 
c) Tartalék  
ca) Támogatási céltartalék 32.200 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 251.510 e Ft 
cc) Általános tartalék 10.529 e Ft 
cd) Elkülönített egyensúlyi tartalék 1.000 e Ft 



d) Hiteltörlesztés 309.662 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 11.964.717 e Ft 

 
(3) A R. 3. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: 
„(13) Az általános tartalék év közbeni alakulását a 13. melléklet szemlélteti.” 
 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 7-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. július 1-től kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2019. szeptember 8-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. szeptember 5. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 21/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete  

a közművelődésről 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § (1) A rendelet célja, hogy Hatvan város polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével rendeletben határozza meg az 
önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás 
formáját, módját és mértékét. 

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy Hatvan város minden polgárának joga van kulturális örökségük 
megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális 
értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes 
kötelező feladatának tekinti. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési 
intézményekre, azok fenntartójára, működtetőjére, és az alkalmazottakra, valamint minden olyan szervezetre, 
amely közművelődési megállapodás alapján közművelődési feladatot lát el. A rendelet hatálya kiterjed továbbá a 
közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre is. 

 
3. A település közm űvelődési feladatainak meghatározása 

 
3. § Hatvan Város Önkormányzata az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 
 
 



4. A közm űvelődési feladatellátás módja, formája, mértéke 
 

4. § (1) A település közművelődési feladatait önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, a 
Grassalkovich Művelődési Ház (törzskönyvi azonosító: 789796) működtetésével, illetve közművelődési 
megállapodás útján látja el.  

(2) A közművelődési feladatellátásban részt vehetnek egyéb, nem önkormányzati fenntartású intézmények, és 
más nevelési-, oktatási- és közművelődési intézmények is. 

(3) A közművelődési  feladatellátásban – felkérésre vagy pályázat útján - egyedi megállapodás alapján, 
kiegészítő jelleggel nem önkormányzati fenntartású intézmény, civil szervezet, természetes vagy jogi személy (a 
továbbiakban együtt: feladatellátó) is részt vehet. 
 

5. A közm űvelődési megállapodás 
 

5. § (1) Hatvan Város önkormányzata figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) 79. § (2) 
bekezdésében foglaltakra a közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást köthet. 

(2) Közművelődési megállapodás a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátására olyan, a 
közművelődési törvény követelményeinek megfelelő feladatellátóval köthető, amelynek igazolt módon nem áll fenn 
köztartozása. 

(3) A közművelődési megállapodás megkötése előtt a feladatellátó köteles az alapszabályában, alapító 
okiratában, vagy tevékenységi körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa 
nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles dokumentummásolattal és legfőbb döntéshozó szervének a 
feladatellátás szándékáról szóló nyilatkozatával igazolni. 

(4)  A közművelődési megállapodás megkötésére a képviselő-testület jogosult. 
(5) Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött feladatellátó közművelődési tevékenységéről a 

képviselő-testület munkaterv szerinti márciusi ülésén köteles beszámolni. 
(6) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni. 

 
6. Az önkormányzat közm űvelődési feladatainak finanszírozási formái 

 
6. § (1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket 

az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon 
elnyert forrásokból biztosítja. 
(2) Hatvan Város Önkormányzata a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet alapján pályázati eljárás keretében biztosít támogatást a közművelődési feladatellátásban részt vevő civil 
szervezetek és egyházközségek számára. 
 

7. A közm űvelődési feladatokban együttm űködő partnerek 
 

7. § (1) Az önkormányzat a rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósításában 
együttműködik az azonos érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő partnerekkel, az anyagi lehetőségeket 
gyarapító gazdasági szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik továbbá: 
a) a köznevelési intézményekkel, 
b) az egyházközségekkel, 
d) a nemzetiségi önkormányzattal, 
c) kulturális tevékenységet végző társadalmi és civil szervezetekkel. 
(3) Az együttműködő partnerek az együttműködés keretében biztosítják az információk cseréjét, támogatják a 

város érdekét szolgáló kezdeményezések kidolgozását, megvalósítását. 
 

8. Záró rendelkezések 
 

8. § (1) Ez a rendelet 2019. szeptember 15-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet. 

 
Hatvan, 2019. szeptember …. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 
 
 
 
 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
23/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 

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

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

1. § A közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R. ) 20/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A fizető parkolót jegykiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 
szolgáltatásának igénybevételével mobiltelefonnal történő díjfizetéssel vagy parkolási engedély ellenében lehet 
igénybe venni. Az automatánál váltott parkolójegyet a 20. § (1) bekezdése szerinti jármű első szélvédője mögött 
jól látható helyen, érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.” 

 
2. § A R. 20/C. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„(4) A pótdíjat az üzemeltető szedi be, a pótdíj az önkormányzatot illeti meg. A pótdíj az üzemeltető által kiadott 

postai készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással róható le. 
(5) A várakozási díj- és pótdíj-követelés kiszámítására a Kkt. 15/C. § (2)-(4) bekezdése és 15/D. §-a az 

irányadó.” 
 

3. § A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2019. szeptember 9-én lép hatályba és 2019. szeptember 10-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. szeptember 5. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet a 23/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A fizet ő parkolók helyei és a fizetend ő várakozási díj- és pótdíj mértéke 
 
1.) Kijelölt fizető parkolók: 
 
a) 
 Szent Mihály út páros és páratlan oldalán az Ady Endre utcáig található parkolóhelyek, 
 Kossuth téri korzón található parkolóhelyek, 
 Erzsébet téri parkolóhelyek, 
 Dózsa György téri parkolóhelyek, 
 Kossuth téri parkolóhelyek (a parókia mögötti közúti szakasz az úttal párhuzamosan kijelölt parkolóhelyen, 

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

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

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

- az 1.) a) pontban meghatározott várakozóhelyek tekintetében – figyelemmel a 20/C. § (5) bekezdésében 
foglaltakra - 8.00-17.00 óra közötti időtartamra és további kettő órai várakozásra számított várakozási díj : 
2200 Ft,  



- az 1.) b) pontban meghatározott várakozóhely tekintetében – figyelemmel a 20/C. § (5) bekezdésében 
foglaltakra – 8.00-13.00 óra közötti időtartamra és további kettő órai várakozásra számított várakozási díj: 
1400 Ft 

 a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon túli befizetés – figyelemmel a 20/C. § (5) bekezdésében 
foglaltakra – az egy órai várakozási díj negyvenszerese: 8000 Ft. 

 
A fentiekben részletezett szabálytalan várakozás esetén – figyelemmel a 20/C. § (5) bekezdésében foglaltakra – 
várakozási esetenként egy órai várakozási díjat továbbá pótdíjat kell fizetni, amely 

- az 1.) a) pontjában meghatározott helyeke történő várakozás esetén: 2400 Ft, 
- az 1.) b) pontjában meghatározott helyen történő várakozás esetén: 1600 Ft, 
- mindkét esetben, 15 napon túli befizetés esetén: 8200 Ft. 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
24/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. 
§ (4) bekezdés d) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § 
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1.  A köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldt erületek használatáról szóló  
17/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításá ról 

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

rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(A tulajdonos köteles gondoskodni:) 
d) az ingatlan beépítetlen területrészének, így a kertnek, udvarnak a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a 

füves területek gondozásáról.” 
 

2. A közösségi együttélés alapvet ő szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogköv etkezményeir ől 
szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet mód osításáról 

 
2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(A köztisztaság fenntartásáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R1.) alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:) 
15. az a tulajdonos, aki az ingatlan beépítetlen területrészének, így a kertnek, udvarnak a tisztán tartásáról, 

gyommentesítéséről, a füves területek gondozásáról nem gondoskodik /R1. 6. § (2) d)/.” 
 

3. Záró rendelkezések 
 

3. § Ez a rendelet 2019. szeptember 9-én lép hatályba és 2019. szeptember 10-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2019. szeptember 5. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. SZEPTEMBER 5-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  478/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 5-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 Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Beszámoló az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
3. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves pénzügyi 

beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról  
4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

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

Közhasznú Kft. és a Budapesti Gazdasági Egyetem között létrejött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

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

9. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és 
a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

10. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

11. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodás 
módosításáról 

12. Tájékoztató a Hatvan városban működő általános- és középiskolák 2018/2019. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2018/2019. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

13. Előterjesztés a dolgozói létszám bővítéséről a Hatvani Százszorszép Óvodában 
14. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
15. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 

15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
16. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
17. Előterjesztés a Hatvan város településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 
18. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
19. Előterjesztés a Civil Alap 2019. évi augusztusi pályázati kiírására benyújtott kérelmek elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-19. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
20. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt, a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
21. Előterjesztés a Hatvani Vasutas Lövészklub részére a hatvani 2442 hrsz.-ú ingatlannak a lövészklub által 

használt ingatlanrészének felújítása érdekében támogatás nyújtásáról 
22. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

Előterjeszt ő, előadó a 21-22. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
23. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
24. Előterjesztés csatornatisztító gép értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
25. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az „Alapítvány a Hatvani I. István Általános Iskola 

Támogatására” elnevezésű alapítvány részére 
26. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fenstherm Kontakt Kft. részére 
27. Előterjesztés a Horizon 2020 projekt támogatásáról 
28. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 
29. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
30. Előterjesztés a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
31. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatról 



32. Előterjesztés a Hatvan, Horváth M. út 21. sz. alatti gyermekorvosi rendelő fűtőberendezése és ablakai 
cseréjéhez történő utólagos hozzájárulásról 

33. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
34. Előterjesztés a víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről 
35. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről 
36. Előterjesztés a közvilágítási hálózat kábelhibájának javításáról és kitört kandeláber cseréjéről 
37. Előterjesztés a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolatok helyreállítási munkáiról 

Előterjeszt ő, előadó a 24-37. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
38. Egyebek  

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  479/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 316., 317., 318., 319., 322., 323., 324., 348.,  
349. (V. 29.), 370., 371., 372., 373., 374., 377., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387., 390., 391., 392. 
(VI. 26.), 413., 414., 415., 416., 417., 418., 419., 420., 421. (VII. 23.), 441., 444., 464. (VIII. 15.) számú 2019. évi 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  480/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  481/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. I. félévről szóló pénzügyi 
beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  482/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. I. féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  483/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2019. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  484/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. 2019. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 



Határozat száma:  485/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  486/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  487/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  488/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  489/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és a Budapesti Gazdasági Egyetem 
között 2015. december 14. napján a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítése és működtetése 
céljából létrejött együttműködési megállapodás módosításra kerüljön. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 
megállapodás aláírására a határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 10. (megállapodás aláírása) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

A nemzeti fels őoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 23a. pontja alapján létrehozott közösségi 
felsőoktatási képzési központ m űködtetésére   

 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

Okirat 
 

amely létrejött  
egyrészről: 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. 



Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
Adószám: 23467323-2-10 
Cégjegyzékszám: 10-09-032167 
Statisztikai számjel: 23467323-7490-572-10. 
Képviseli: Dr. Borbás Zsuzsanna, önálló cégjegyzési joggal 

a továbbiakban: Széchenyi Kft. 
 
másrészről:  
 

Budapesti Gazdasági Egyetem  
székhelye: 1055 Budapest, Markó utca u. 29-31. 
képviseli: Prof. Dr. Heidrich Balázs rektor, dr. Dietz Ferenc kancellár 
Adószám: 15329822-2-41 
OM azonosító szám: FI82314  
Statisztikai számjel: 15329822-8542-312-01 

a továbbiakban: Egyetem 
 
– a továbbiakban együtt: Együttműködő Partnerek – között az alábbi feltételekkel. 
 

Preambulum 
 
Az Együttműködő Partnerek 2015. december 14. napján Együttműködési Megállapodást kötöttek a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítése és működtetése céljából.  
 
Az Együttműködési Megállapodás megkötésének célja az volt, hogy az Együttműködő Partnerek közötti 
kooperációban, Hatvan városában 
a.) a város és a kistérség lakossága – mintegy 55.000 lakos –, valamint a jászsági, dél-nógrádi, dél-hevesi járások 
területén élő lakosság képzési igényének megfelelően – így többek között gazdasági felsőfokú képzések 
szervezése keretében – helyben elérhető oktatást biztosítsanak, és ily módon 
b.) megvalósulhasson az itt letelepült munkáltatók (gazdasági, intézményi szféra) munkavállalóinak, 
köztisztviselőinek, közalkalmazottjainak helyben történő képzése és a már meglévő képzettségük fejlesztése, 
valamint, hogy  
c.) az alap- és középfokú oktatás mellett a felsőfokú oktatás megteremtésével erősödjön és fejlődjön a 
hagyományosan iskolavárosként megnevezett Hatvan oktatási rendszere, és végezetül 
d.) az oktatás fejlesztése révén el lehessen látni az itt letelepült munkáltatók (gazdasági, intézményi szféra) 
munkaerőigényeit (ideértve az adott munkáltatónál megjelenő speciális képzési igényeket) is. 
 
Az Együttműködési Megállapodásban az Együttműködő Partnerek meghatározták azokat a helyiségeket és 
eszközöket, amelyeket Hatvan Város Önkormányzata az oktatási és képzési tevékenységek számára 
rendelkezésre bocsátott, illetve rögzítették a termek és az eszközállomány használatának szabályait is. 
 
Jelen Megállapodást az Együttműködő Partnerek a fentiekben meghatározott Együttműködési Megállapodásuk 
továbbfejlesztése, a gyakorlatorientált képzés erősítése és különösen az ún. Smart Shop Floor logisztikai labor 
közös létrehozása céljából kötik. 
 
Az Együttműködő Partnerek egységes szerkezetben az alábbiak szerint módosítják a 2015. december 14. napján 
létrejött Együttműködési Megállapodásukat. 
 

I. Az együttműködés háttere 
 

I.1. Hatvan Város Önkormányzata – mint a Széchenyi Kft. kizárólagos tulajdonosa – együttműködve a hatvani 
székhelyű Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (a továbbiakban: Bosch) azzal kereste meg a Budapesti Gazdasági 
Egyetemet (a továbbiakban: Egyetem), hogy Hatvan városban valósítson meg felsőfokú képzést a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 108. § 23a. pontja alapján közösségi 
felsőoktatási képzési központ létrehozása keretében. 
 
I.2. Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi 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 ingatlan.  
Az ingatlan a Széchenyi Kft. vagyonkezelésében áll. Az ingatlan teljes körűen felújításra került 2014. évben.  
 
Az ingatlan földszintjén található egy kb. 67 m2 nagyságú helyiség és vizesblokk, míg emeletén egymással 
összenyitható, 1 db 70,74 m2, 1 db 70,71 m2, 1 db 72,79m2, 1 db 66,96 m2, 1db 66,56 m2 alapterületű helyiség, 
valamint 1 db 11,30 m2 nagyságú tároló, vizesblokk, és 1 db 10,12 m2 alapterületű iroda helyiség.  
 



I.3. Hatvan Város Önkormányzata a Széchenyi Kft. közreműködésével az Nftv. 108.§ 23a. pontjában 
meghatározott közösségi felsőoktatási képzési központot hozott létre Hatvani Közösségi Fels őoktatási Képzési 
Központ néven. E képzési központ működtetése céljából a Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2015. december 1. napján tartott ülésén a 823/2015.(XII.1.) számú határozatával kiegészítette a Széchenyi Kft. 
alapító okiratát.  
 

II. Az egyes együttműködő partnereket terhelő kötelezettségek, munkamegosztás  
 
II.1. A Széchenyi Kft. vállalja , hogy a vagyonkezelésében álló ingatlanban, az e célból az Önkormányzat által a 
rendelkezésére bocsátott anyagi erőforrásokból megteremti a gazdasági felsőfokú oktatási tevékenység 
megkezdéséhez és zavartalan folytatásához szükséges infrastruktúrát.  
Ennek keretében vállalja az alábbiakat: 

 előadótermek  kialakítását  (2 darab, melyek egyenként legalább 30 fő befogadására alkalmasak), 
valamint a hozzájuk tartozó vizesblokkok rendelkezésre bocsátását; 

 Smart Shop Floor Logisztikai Labor kialakítását; (1 db terem, amely legalább 20 fő befogadására 
alkalmas) 

 a könyvtári ellátás  tekintetében a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ hallgatói a Hatvan 
Város Önkormányzata fenntartásában működő Ady Endre Könyvtárt térítésmentesen látogathatják. A 
könyvár 145.885 kötetes állománnyal rendelkezik; 

 számítástechnikai terem  kialakítását 20 fő részére; 
 közösségi terek kialakítását; 
 ezen új létesítmény felszerelését a szükséges  bútorzattal;  
 a létesítmény felszerelését a szükséges  oktatási segédeszközökkel,  melyek a következők az emeleti 

oktatótermekben:  
- 23 db laptop,  
- 2 db 2.1-es hangfal, 
- 4 db projektor, 
- 5 db vetítő vászon, 
- 5 db white board, 
- 4 db flipchart tábla, 
- 1 db fénymásoló; 
- 5 db tanári asztal 
- 39 db tanulói asztal (70x140cm) 
- 20 db tanulói asztal (70x70cm) 
- 77 db műbőr karfásszék 
- 29 db kárpitos karfásszék 

 a létesítmény felszerelését a szükséges  oktatási segédeszközökkel,  melyek a következők a földszinti 
Smart Floor logisztikai laborban:  

- 1 db Funscreen rollo 152x203 cm vetítő vászon,  
- 20 db ISO Króm kárpitozott konferenciaszék írópaddal,  
- 2 db táblaasztal – egyedi gyártás, 
- 1 db ruhafogas – egyedi gyártás,  
- 1 db Pulpitus A3 LED világító plakátkerettel – egyedi gyártás,  
- 1 db Lanberg 19” fali üvegajtós rack szekrény 15U – termosztátos ventillátorral, 2db 24 portos 

patch panellal, Logilink 19” 9 aljzatos power distribution unit-tal,  
- 1 db LinkPro 2404 24+4 portos PoE Switch – 1 db Ubiquiti SFP modullal, 1 db TP-Link TL-

SG1008PE 8 portos PoE Switch, 
- 1 db Startech 4-Port HDMI Automatic Switch - 4K 60Hz (VS421HD20),  
- 1 db Manhattan 207522 4 portos HDMI splitter,  
- 1 db Delock 62597 VGA – HDMI + audió adapter,  
- 1 db APC Easy UPS BV BV500I-GR 500VA szünetmentes tápegység,  
- 1 db projektor, BenQ SH910 (9HJA67725E) 
- 4 db bőrkanapé (L5 bordó) 
- 1 db pinwand tábla 
- 1 db whiteboard tábla 
- 1 db dohányzóasztal (90*45*45) 

 
 internetkapcsolat létesítését az előadótermekben, a logisztikai laborban és a számítástechnikai teremben, 

 
II.2. A Széchenyi Kft. tulajdonosa, Hatvan Város Önkormányzata további ingatlanjaiban a hallgatók számára 
sportolási, egyéb szórakozási, rekreációs tevékenységek folytatására lehetőségeket biztosít; 
 



II.3. A Széchenyi Kft. és tulajdonosa, Hatvan Város Önkormányzata étkezési lehetőséget biztosít a hallgatók és az 
oktatók számára az épületben található étteremben a la carte rendszerben, míg a Hatvan város belvárosában 
található egyéb éttermekben a la carte és menü rendszerben, továbbá hétköznapokon a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal étkezdéjében menü rendszerben.  
 
A Széchenyi Kft. vállalja a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ működtetését, azaz: 

a. viseli a működtetéssel felmerülő közüzemi szolgáltatások díjait,  
b. ellátja a takarítást,  
c. porta- és biztonsági szolgálatot üzemeltet,  
d. vállalja a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ Tanulmányi Osztályának működtetését olyan 

módon, hogy hetente legalább egy oktatási napon – az Egyetemen működő online ügyfélszolgálat mellett 
– személyes ügyfélszolgálatot biztosít az Egyetem Oktatási Igazgatóságának ügyrendjében foglalt 
szabályoknak megfelelően, a tanulmányi és oktatásszervezési főosztályvezető útmutatásai szerint eljáró, 
a Képzési Központ által megbízott munkatárs közreműködésével, 

e. vállalja – az Egyetemmel előre egyeztetett – marketing tevékenység kifejtését a Hatvani Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központ tevékenységének népszerűsítésére.  

 
II.5. A Széchenyi Kft. – tulajdonosának engedélyével – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azon 
előadótermekben, egyéb helyiségekben, ahol a Bosch munkavállalók képzése is fog folyni, a Bosch jogosult a 
társaság logóját elhelyezni.  
 
II.6. A Széchenyi Kft. – tulajdonosának engedélyével – kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Hatvani Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központ azon épületrészei (pl. folyosó) bejárata fölött, melyekben a Bosch munkavállalók 
képzése is fog folyni, a „Bosch Akadémia, Hatvan” felirat elhelyezésre kerüljön. 
 
II.7. A Budapesti Gazdasági Egyetem vállalja  Hatvanban történő gazdasági felsőfokú oktatás megszervezését 
és lebonyolítását. 
Ennek keretében vállalja az alábbiakat: 

 kidolgozza és regisztráltatja az egyes képzési programokat, 
 meghirdeti a képzés(eke)t a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban (felvi.hu); 
 a felvett hallgatókkal képzési szerződést köt és hallgatói jogviszonyt létesít, 
 teljes körűen ellátja az oktatásszervezéssel és a hallgatói nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,  
 biztosítja az oktatás személyi feltételeit,  
 a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szakon (digitális üzleti szolgáltatások 

szakirányon) vállalja a képzés szervezését. Együttműködő Partnerek rögzítik, hogy a képzésben részt 
vevő hallgatók a képzés lezárása után alapképzésekre (pl. Nemzetközi Gazdálkodás) jelentkezhetnek, 
ahol – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – lehetőségük van a felsőoktatási szakképzésben 
megszerzett kreditpontok beszámítására.  

 a Képzési Központtal együttműködésben marketing tevékenységet fejt ki, melyben népszerűsíti a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ tevékenységét, 

 a Smart Shop Floor, logisztikai központ szakmai működéséhez szükséges eszközállományt biztosítja, így 
az alábbi – saját tulajdonában lévő – számítástechnikai eszközöket a Hatvani Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ helyiségében elhelyezi, nevezetesen: 

- 1 db aktív cockpit, (Bosch-BGE) Interaktív kijelző VIEWSONIC IFP5550 
- gyártósor eszközei (Bosch-BGE) 
- 11 db számítógép Lenovo ThinkCentre M 710 
- 12 db monitor Lenovo ThinkVision 23” 
- 1 db notebook Lenovo ThinkPad L 480 
- 1 db szerver Expert Brand PC 
- 9 db antenna SICK RFU 620-10500 RFID csatlakozóval 
- 11 db kézi vonalkód leolvasó (Hand-Held scanners) 
- 15 db digitális címke OMNI-ID PROVIEW 
- 1 db videokamera SONY HDR-CX450 
- 3 db akciókamera GOPRO HERO7 
- 1 db makett asztal Factory-Simulation 9V 
- 7 db LogLab állomás 
- 6 db LogLab átadó pult 
- 2 db LogLab FIFO polc 
- 10 db Lego Duplo 
- 800 db RFID UHF Tag matrica 

 
II. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a Smart Shop Floor, logisztikai központ szakmai működéséhez szükséges 
eszközállomány vagyonbiztosítása az Egyetem feladata. 



II. 9. Együttműködő Partnerek közösen munkálkodnak a létrehozott Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ jó hírnevének megalapozásában, fenntartásában és folyamatos fejlesztésében, népszerűsítésében. 
II. 10. Együttműködő Partnerek biztosítják annak lehetőségét, hogy az Egyetem - kapacitására és a jogszabályi 
feltételekre figyelemmel - az Nftv. 83. § (5) bekezdésében foglalt vállalati, intézményi partnerekkel kötött 
megállapodás alapján létesítsen hallgatói jogviszonyt. 
 
II.11. Jelen megállapodás nem korlátozza az Együttműködő Partnerek azon jogát, hogy hasonló céllal más 
szervezetettel, intézménnyel további együttműködési megállapodást kössenek. 

 
III. A források és költségek megosztása  

 
III.1. Együttműködő Partnerek rögzítik, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem a jelen együttműködési 
megállapodás II. fejezetében rögzített kötelezettségeit teljes egészében a részére befolyó, a hallgatók által 
fizetendő önköltség díjából fedezi. 
 
III.2. A Széchenyi Kft. a jelen megállapodás alapján a II. fejezetben rögzített kötelezettségeit (a Hatvani Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központ indulásához szükséges egyszeri, majd a működtetéshez szükséges, évente 
felmerülő költségeket) a tulajdonosa, Hatvan Város Önkormányzata által rendelkezésre bocsátott anyagi 
forrásokból biztosítja. 
 

IV. A Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban az Egyetemen induló képzés megnevezése, a 
hallgatói létszám 

 
A Budapesti Gazdasági Egyetem gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak keretében 
digitális üzleti szolgáltatások  specializáción szervezi a képzést.  
Az egyes évfolyamokon a képzés indítását és lebonyolítását az Egyetem akkor vállalja, ha a hallgatók száma eléri 
legalább a 20 főt, de nem haladja meg a 30 főt.  
 

V. Az együttműködési megállapodás módosítása 
 

Együttműködő Partnerek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel és 
írásban módosítható.  
 

VI. Az együttműködési megállapodás felmondása  
 
Együttműködő Partnerek bármelyikét megilleti a megállapodás felmondásának joga azzal, hogy a felmondás az 
adott képzés félévének végére szólhat, a másik félhez az adott tanulmányi félév vége előtt legalább 60 nappal, 
írásban megküldött egyoldalú nyilatkozattal. A megállapodás bármelyik fél általi felmondása esetén a képzést 
nyújtó Budapesti Gazdasági Egyetem kötelezettséget vállal arra, hogy a felmondás közlésekor folyamatban lévő 
képzéseket a hallgatók az Egyetem saját telephelyén befejezhetik. 

 
VII. A Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása 

 
A Széchenyi Kft. az alapítója által elfogadott éves üzleti terv alapján önállóan gazdálkodik. A költségvetéséhez 
szükséges anyagi forrásokat alapítója, Hatvan Város Önkormányzata biztosítja. Hatvan Város Önkormányzata a 
tulajdonában álló gazdasági társaság alapító-okiratának kiegészítésével a Hatvani Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ hosszú távú fenntarthatóságát határozta el, így az alapító okirat kiegészítésekor külön 
határozatban deklarálta, hogy a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ működtetéséhez szükséges 
anyagi forrásokat a Széchenyi Kft. részére biztosítja.  Az erről szóló képviselő-testületi határozat a megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képezi.  
 

IX. Felhatalmazások beszerzése 
 

Együttműködő Partnerek megállapodnak abban is, hogy amennyiben a jelen megállapodás megvalósításához 
valamely Együttműködő Partnert érintő szervezet, szervezeti egység (különösen, de nem kizárólagosan: 
Szenátus, képviselő-testület) jóváhagyása szükséges, ezen jóváhagyás céljából a jelen megállapodást 
előterjesztik. A jóváhagyó határozatok a megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezik.  
 

X. Vegyes rendelkezések 
 
X.1. Jelen együttműködési megállapodás az utoljára aláíró fél aláírásának napján lép hatályba és határozatlan 
időre jön létre. Jelen együttműködési megállapodás módosító rendelkezéseit Hatvan Város Önkormányzatának 
Képviseló-testülete a …/20… (…) számú határozatával elfogadta. 
 
X.2. Együttműködő Partnerek kijelentik, hogy képviselőik a vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak jelen 
megállapodás aláírására.  



 
X.3. Együttműködő Partnerek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodás körébe eső 
minden jognyilatkozatot írásban (levél, fax, e-mail) tesznek. Bármely változás tekintetében, mely jelen 
megállapodást érinti, kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíteni oly 
módon, hogy az értesítés címzett általi átvétele egyértelműen bizonyítható legyen. 
 
X.4. Együttműködő Partnerek célul tűzik ki a hosszú távú kapcsolat megvalósítását. Együttműködő Partnerek 
ennek érdekében évente felülvizsgálják az együttműködési megállapodásban rögzített célok megvalósítását; 
ennek eredményétől függően Együttműködő Partnerek megvizsgálják a további együttműködési lehetőségeket, 
így újabb megállapodások megkötésének lehetőségét is. 
 
X.5. Együttműködő Partnerek kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki 

• Széchenyi Kft. részéről: Dr. Borbás Zsuzsanna 
beosztása:  ügyvezető 
címe:  3000 Hatvan Kossuth tér 2. 
e-mail címe:  borbas. zsuzsanna@hatvan.hu 
telefon száma: +36 30 493 1603 
 

• Egyetem részéről: Dr. Csekő Katalin 
beosztása:  dékán 
címe:  1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24. 
e-mail címe:  gulyasnecseko.katalin@uni-bge.hu 
telefon száma: +36 1 309221152 

 
X.6. Együttműködő Partnerek törekednek arra, hogy jelen megállapodás során közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket, vagy nézeteltéréseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, úgy Együttműködő Partnerek alávetik magukat a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény szerint illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának. 
 

XI. Záró rendelkezések 
 
XI.1. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Nftv., a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
 
 
XI.2. Jelen együttműködési megállapodás egymással mindenben megegyező, 4 (négy) eredeti példányban 
készült. 

 
Együttműködő Partnerek az együttműködési megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben egyezőt helybenhagyólag, cégszerűen aláírták. 
 
 
Hatvan, 2019. ………………… „….”      Budapest, 2019. ……….„….” 
 
 

dr. Borbás Zsuzsanna 
ügyvezet ő 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 

Kft. 

Prof. Dr. Heidrich Balázs 
rektor 

 
Budapesti Gazdasági Egyetem 
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 kancellár 
  

Ellenjegyzem: 

jogi ellenjegyző 
Budapesti Gazdasági Egyetem 

Ellenjegyzem: 
 
 

pénzügyi ellenjegyző 
Budapesti Gazdasági Egyetem 

  



 
Határozat száma:  490/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
2019. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  491/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
2019. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  492/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2019. szeptember 
5. napjától 2024. szeptember 4. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
 
1./ Fehér Józsefné  3000 Hatvan, Kisfaludy út 12/A 
2./ Homonnai Albert  3000 Hatvan, Bem József utca 24. 
3./ Tóth László  3000 Hatvan, Nádasdy Tamás út 14. 
 
A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  493/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító 
okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság 
vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum  

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

Alapító okiratot módosító okirat 
 
Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján korlátolt felelősségű társaságot 
hozott létre, mely okiratot 2019. szeptember 5. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
17. Felügyelőbizottság 

 
A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
 
A felügyelőbizottság tagjai: 

 
Név: Homonnai Albert 



Anyja születési neve: Balázs Ilona 
Lakcím: 3000 Hatvan, Bem József utca 24. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 5. 
A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 4. 
 
Név: Tóth László 
Anyja születési neve: Fehér Mária 
Lakcím: 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 14. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 5. 
A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 4. 
 
Név: Fehér Józsefné 
Anyja születési neve: Ádám Éva 
Lakcím: 3000 Hatvan, Kisfaludy út 12/A. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. szeptember 5. 
A megbízatás lejárta: 2024. szeptember 4. 
 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okirat szövegét Hatvan Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. szeptember 5. 
napján megtartott képviselő-testületi ülésén a 493/2019.(IX.5.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. 

Jelen módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben megegyezőt okiratszerkesztő 
ügyvéd előtt saját kezűleg írtam alá. 
 
Hatvan, 2019. szeptember 5. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képv.: Horváth Richárd polgármester 

Alapító 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem:  
Hatvan, 2019. szeptember 5. 

 
Határozat száma:  494/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy jóváhagyott ügyrend szövegét Hatvan Város 
Önkormányzata nevében és képviseletében aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelőbizottságának Ügyrendje 

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
Felügyelőbizottsága ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg: 

1) A Felügyelőbizottság szervezete: 

– A Felügyelőbizottság – a továbbiakban FB – 3 tagból áll, akiket az alapító jelölt ki 2019. szeptember 5. napjától 
kezdődő hatállyal 2024. szeptember 4. napjáig tartó határozott időtartamra. 

– A FB elnökének megválasztására bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt szavazással 
döntenek. 



2) A Felügyelőbizottság megválasztása: 

– a FB-tag újraválasztható és az alapító által visszahívható. 

– FB-tag legfeljebb egyidejűleg öt társaság Felügyelőbizottságába választható meg. A tag minden ilyen tagságáról az 
érdekelt társaságot (ügyvezetőjét) értesíteni köteles. 

– A tag kötelezettségeinek megszegéséért, a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, 
kivéve ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a FB-nak vagy az alapítónak bejelentette. 

– A FB tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. 

– A FB tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja 

– A FB tagja tagságáról az Ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett a legközelebbi FB-ülésen mondhat le. 

– Új FB tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól. 

3) A Felügyelőbizottság elnöke 

A FB elnökét a felügyelőbizottság tagjai választják maguk közül. 

– Az elnök illetve a FB tagok a Társaság Alapító Okirata alapján eseti meghívottként, szavazati jog nélkül részt vehet az 
ügyvezető munkaértekezletein. 

– Az alapítói ülésen az FB részt vesz, ahol a FB megállapításait az elnök ismerteti. 

– Az elnök a FB üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja. 

– Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve 
ha a könyvvizsgáló kéri. Ez esetekben a könyvvizsgálót az ülésre meg kell hívni. 

– Ha a tagok száma három fő alá csökken, úgy köteles az ügyvezetés egyidejű tájékoztatása mellett az alapítói ülés 
összehívását kezdeményezni. 

– Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság 8 napon belül új elnököt választ. 

4) A Felügyelőbizottság működése 

– A FB a társaság évi rendes alapító ülését megelőző 30 napon belül továbbá a 3) pontban megjelölt okok alapján, 
valamint szükség szerint tartja üléseit. A FB minden gazdasági évben legalább két alkalommal köteles összeülni. 

– A FB-ot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 
nappal postán, telefaxon, telexen, email útján, sürgős esetben telefonon megküldi. 

a. A FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a 
jelenléte a napirendhez szükséges. 

b. A FB üléseit két tag az ok és a cél egyidejű megjelölésével összehívhatja ha az elnök ezt nem teszi 
meg, illetve kötelezettségét elmulasztja. 

c. A FB határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. 

d. A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

– Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. 

– Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a 
határozatokat. 

– A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges 
kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz 
kell mellékelni. 

– Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. 

– A jegyzőkönyvet az ülést követő három napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi 
a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetésnek, és a könyvvizsgálónak is. 

– A FB maga szervezi meg iratkezelését. 

– A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. 

5) A Felügyelőbizottság jogai és kötelezettségei 



– A FB az alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügymenetét a hatályos jogszabályok, az alapító okirat és 
az alapítói határozatok alapján. 

– Ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás 
eredményességét, az ügyvitel helyességét. 

– A FB tagja a feladataihoz tartozó ügyekben bármikor felvilágosítást kérhet az Ügyvezetéstől, a Társaság egyéb 
vezetőitől és dolgozóitól. Feladata ellátása során joga van a Társaság irataiba betekinteni, az ügyek menetéről 
felvilágosítást kérni. 

– A FB munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső szakértőt vehet igénybe. 

– A FB folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges 
információkat az ügyvezetés biztosítja. 

– A FB köteles részletesen megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget, a nyereség felosztására, az osztalék 
megállapítására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az 
alapítónak jelentést tesz. 

– A FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok 
rendelkezéseinek végrehajtását. 

– Ha a FB jogellenességet, alapító okiratba, vagy alapítói határozatba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az 
ügyvezetést haladéktalanul értesíteni. 

– Ha a Társaság érdekeibe ütköző intézkedést, mulasztást, visszaélést tapasztal, köteles az alapítói ülés összehívását az 
ügyvezetésnél haladéktalanul kezdeményezni, vagy az alapítói ülést összehívhatja. 

– Az ügyvezetés ellen az alapító határozata alapján indított perben a Társaságot a FB elnöke képviseli. 

6) A Felügyelőbizottság, illetve tagság megszűnése 
Megszűnik a Felügyelőbizottság a meghatározott időtartam lejártával, illetve a törvényben meghatározott egyéb ok 
bekövetkezése esetén. 
A felügyelőbizottsági tagság visszahívással, lemondással, elhalálozással, illetve felszámolás esetén felmentéssel szűnik 
meg. 

7) Vegyes rendelkezések: 

A Bizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá. 

Az ügyrendet a bizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító 
hagyja jóvá. 
 
Hatvan, 2019. szeptember 5. 
 
 

Tóth László 
felügyelőbizottság elnöke 

Fehér Józsefné 
felügyelőbizottsági tag 

Homonnai Albert 
felügyelőbizottsági tag 

 
A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapító, Hatvan Város Önkormányzata 2019. szeptember 5. napján megtartott 
képviselő-testületi ülésén meghozott 494/2019.(IX.5.) számú képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. 
 
Hatvan, 2019. szeptember 5. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
Határozat száma:  495/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 
3000 Hatvan, Tanács út 9.) részére a 191/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat alapján nyújtott 
támogatást 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig havi bruttó 1.250.000.-Ft támogatási összeggel 
egészíti ki. 
A képviselő-testület a fentiek szerint módosítja a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Tanács út 9.) 2019. április 3. napján kötött megállapodást és annak 7. pontját az alábbi 
szövegrésszel egészíti ki: 
„Az Önkormányzat a támogatás éves összegén felül 2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig további 
havi 1.250.000.-Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenezer forint támogatást nyújt az Egyesület részére.” 



A kiegészítő támogatás pénzügyi forrása a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (a megállapodás módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  496/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Ordináriusával az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola fenntartására vonatkozó 2011. március 31. napján megkötött együttműködési 
megállapodását a határozat mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás 

3.sz. módosítása 
 
mely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képviseli: Horváth Richárd 
polgármester), mint Önkormányzat 
 
másrészről Váci Egyházmegye Ordináriusa (2600 Vác, Migazzi tér 1.), képviseli: Marton Zsolt megyéspüspök), mint 
Egyházmegye, 
 
a továbbiakban együttesen mint Felek között  
 
a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Előzmények: 
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy közöttük 2011. március 31. napján együttműködési megállapodás jött 
létre az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Hatvan Rákóczi út 4.)  Egyházmegye általi 
fenntartására, az Önkormányzat tulajdonát képező hatvani 2625 helyrajzi számú ingatlan Egyházmegye  
részére történő használatba adása és a működtetési költségek viselése, valamint ezen ingatlan használatához 
kapcsolódó kérdések tárgyában. 

 
2. Felek a 2. pontban meghatározott megállapodást egyező akarattal módosítják, miszerint annak 2.1. pontja 

helyébe az alábbi szövegrész lép:  

„Felek akként állapodnak meg, hogy az együttműködési megállapodás alapján az egyházi iskola 1-8. 
évfolyammal rendelkező általános iskola, melyben évfolyamonként a városban és a vonáskörzetében élő 
családok igényei és az Egyházmegye hitéleti elvárásainak megfelelő jelentkezők létszáma alapján 
évfolyamonként legfeljebb két osztály indítható a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CX.  törvény 25. § (7) 
bekezdésében, valamint a törvény 4. sz. mellékletében meghatározottak szerinti létszámmal. Felek 
megállapodnak abban, hogy az iskola összesen  legfeljebb 248 fő tanulói létszámmal működtethető akként, 
hogy az iskola mindenkori tanulói összlétszámának egyharmadát nem haladhatja meg a nem hatvani 
lakcímmel rendelkező tanulók aránya.” 
 

3. Jelen együttműködési megállapodás módosítása mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, azzal, hogy 
rendelkezéseit a 2019/2020. tanév megkezdésétől kell alkalmazni. 

 
4. Jelen módosító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és annak végrehajtási rendeletei az irányadók. 
 

5. Jelen módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 496/2019. (IX.5.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 

 
 
Jelen módosító okiratot Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
 Hatvan, 2019. ____________ Vác, 2019. ____________ 
 



 
 
 Horváth Richárd  Marton Zsolt 
 polgármester megyéspüspök 
 Hatvan Város Önkormányzata Váci Egyházmegye Ordináriusa 
 részéről részéről 

 
Határozat száma:  497/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 Hatvan, Hajós A. u. 
3.) engedélyezi 1 fő 8 órás (vagy 2 fő 4 órás) pedagógiai asszisztens 2019. szeptember 1. napjától 2020. június 
30. napjáig, határozott időre történő foglalkoztatását, és erre az időszakra az óvoda létszámkeretét 23 főben 
határozza meg. 
A pedagógus asszisztens(ek) közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi forrás az 
intézmény 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2020. évi költségvetésbe pedig betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  498/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Hatvan város településkép védelméről szóló 38/2017. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó egyeztetési eljárást megindítja.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
Határozat száma:  499/2019. (IX. 5.) 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 Molnár Milán Márk, Palotai Léna, Hegyi Anna, Petrovics Konor, 
Ficsór Anna, Danyi Lilien, Sápi Zsombor, Nagy Kristóf, Chugyik Máté, Egyed Fruzsina, Tusor Zita Katica, 
Blaskovics Atakám, Blaskovics Lehel, Halász Hanna Krisztina, Nagy Júlia Sára, Szabó Kevin, Kosovics 
Balázs és Kondek Zsófia 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 720.000,- Ft – azaz Hétszázhúszezer 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:  500/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató kerethez a 
Nemzetiségi keret 100.000 Ft-os keretösszegét átcsoportosítja, mellyel az Önszerveződő, öntevékeny közösséget 
támogató keret 4.100.000 Ft-ra módosul.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  501/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató keretre 
benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a 
felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Önszervez ődő, öntevékeny közösségeket támogató keret 
 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. TILMA a Gyermekm űvészetért 
Közhasznú Alapítvány 

A legnagyobb szeretet 2019' 2020' XV. 
Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás 

200 000 Ft 100 000 Ft 

2. Alapítvány a hatvani I. István 
Általános Iskola támogatására 

60 éves a Hatvani Szent István Általános 
Iskola 

200 000 Ft 50 000 Ft 

3. Hatvany Lajos Múzeum Baráti 
Körének Egyesülete Vizsolyi kirándulás 200 000 Ft 140 000 Ft 

4. Gáspár András Bajtársi Egyesület Gáspár András emlékév II. rész  200 000 Ft 200 000 Ft 

5. Ratkó József Közm űvelődési 
Egyesület Irodalmi ismeretterjesztés 200 000 Ft 140 000 Ft 

6. 
Corelli-60 Zenéért és 

Gyermekekért Közhasznú 
Alapítvány 

Hargitai Géza Emlék-koncert 200 000 Ft 100 000 Ft 

7. Maaslius-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 

Maasluis-Hatvan Testvérvárosi 
Egyesület 2019. II. félévi program, ART-

CAMP V. Testvérvárosok 
Művésztelepének záró kiállítása 

180 000 Ft 90 000 Ft 

8. Ments Életet Egyesület 

Elsősegély és egészséges életmód 
oktatása kisgyermek kortól felnőtt korig. 

Előadások, rendezvények, valamint 
rászoruló családok segítése 

adományokkal. 

190 000 Ft 50 000 Ft 

9. Kutyaszív Állatment ő Közhasznú 
Alapítvány 

Infrastruktúra fejlesztés a Kutyaszív 
Állatmentő Közhasznú Alapítványnál - 

Eszközbeszerzés az állatotthon 
tisztántartásának elősegítésére 

200 000 Ft 150 000 Ft 

10. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnáziuma - "Bajzás 
Géniusz" csoportja 

Living Language 200 000 Ft 50 000 Ft 

11. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnáziuma - "Poligottok" 
csoportja 

Ablakok a világra 200 000 Ft 50 000 Ft 

12. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnáziuma - "Ifjú 
publicisták" csoportja 

Nyelv-ész 200 000 Ft 50 000 Ft 

13. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnáziuma - 
"Matekosokk" csoportja 

Matematikaverseny általános iskolások 
részére 200 000 Ft 50 000 Ft 

14. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Kossuth Lajos Általános 

Iskola -"Kossuth Kéktúra" 
természetjáró köre 

Együtt a kéken - a természetjárás 
népszerűsítése az általános iskolás 

korosztály körében 
200 000 Ft 50 000 Ft 

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



16. VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Hatvani Szimfónikus Zenekar 

Újévi koncertek előkészítése és 
szervezése 

200 000 Ft 100 000 Ft 

17. VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Hatvani Civil M űhely Őszi közösségi programok 200 000 Ft 50 000 Ft 

18. VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Drámajáték m űhely 

Drámajátékok, gyermekfoglalkozások a 
Daliban - 2019/2 

200 000 Ft 50 000 Ft 

19. 
VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 

Ház-Hatvani Vasutas 
Szakszervezet Nyugdíjas Klubja 

Őszi rendezvénysorozat 2019 200 000 Ft 200 000 Ft 

20. VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Irodalmi M űhely Hatvani történetek 200 000 Ft 50 000 Ft 

21. 
VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 

Ház-Liszt Ferenc Vasutas 
Nyugdíjas Klub 

Őszi rendezvénysorozat 2019. Liszt 
Ferenc Nyugdíjas Klub 200 000 Ft 200 000 Ft 

22. VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Hatvani Vasútbarát KLub 

Hatvan és a vasút programsorozat 2019 
ősz 

200 000 Ft 80 000 Ft 

23. VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Kézügyes kreatív kör 

Játszóházak a Kézügyes kreatív kör 
vezetésével - 2019/2 

200 000 Ft 50 000 Ft 

24. VOKE-Liszt Ferenc M űvelődési 
Ház-Fotógrafikus M űhely Dali Hatvani őszi fotótárlatok 200 000 Ft 50 000 Ft 

25. Grassalkovich Énekegyüttes 
Kulturális Egyesület 

Vidéki fellépések támogatása, zenei 
felkészítő tábor szervezése, 

vendéglátás, működési kiadások 
200 000 Ft 150 000 Ft 

26. Magyar Vasúti Járm űvek 
Megmentéséért Egyesület 

Hatvan Népkertben kiállított 411,264 
pályaszámú Truman 520,075 

pályaszámú Bumbardó 
szoborgőzmozdonyok külső felújítása, 
állagmegóvása, hiányzó alkatrészeinek 
pótlása, a mozdonypark népszerűsítése 

200 000 Ft 100 000 Ft 

27. Új-Hatvani Szent István Alapítvány  Rendezvénysátor 200 000 Ft 50 000 Ft 

28. 
Új-Hatvani Római Katolikus 
Általános Iskola - SZIRKÉK 

énekkar 
2019. évi adventi műsor 200 000 Ft 100 000 Ft 

29. Hatvankodók Néptánc Egyesület Népzenei koncert és táncház Hatvanban 180 000 Ft 50 000 Ft 

30. Észak-magyarországi M űvészet, 
Kultúra és Összefogás Egyesület 

Hozzájárulás az Észak-magyarországi 
Művészet, Kultúra és Összefogás 

Egyesület működési költségeihez 2019. 
évben 

200 000 Ft 50 000 Ft 

31. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Shadows Cats zenekar Technikai eszközök beszerzése 70 000 Ft 50 000 Ft 

32. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Hatvani N őegylet Hatvani Nőegylet programjai 200 000 Ft 200 000 Ft 

33. 
Grassalkovich M űvelődési Ház - 

Játszóházvezet ők 
Alkotóközössége 

Őszi kreatív foglalkozások 160 000 Ft 50 000 Ft 

34. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Nóta Klub Nóta est megrendezésének költsége 200 000 Ft 100 000 Ft 

35. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Saffron zenekar 

Saffron zenekar alapvető zenekari 
technika fejlesztése 

200 000 Ft 50 000 Ft 



36. Grassalkovich M űvelődési Ház - C-
ZRT. Zenekar 

C-ZRT zenekar technikai feltételeinek 
javítása 

150 000 Ft 50 000 Ft 

37. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Anonymus60 zenekar Anonymus60 zenakar 200 000 Ft 50 000 Ft 

38. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Rockjam zenekar Technikai eszközök beszerzése 200 000 Ft 50 000 Ft 

39. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Hatvani Fiúk zenekar 

Videoklip forgatás és technikai 
eszközpark bővítés 

200 000 Ft 50 000 Ft 

40. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Falcon zenekar Apróbb technikai eszközök beszerzése 100 000 Ft 50 000 Ft 

41. 
Grassalkovich M űvelődési Ház - 

Akrobatikus Rock and Roll 
csoport 

Egyen trikó és versenyre utaztatás 200 000 Ft 100 000 Ft 

42. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Barna Hang zenekar 

Barna Hang zenekar technikai 
feltételeinek javítása 

150 000 Ft 50 000 Ft 

43. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Treff zenekar XII. Treff Karácsony megszervezése 200 000 Ft 50 000 Ft 

44. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Idegen Világ zenekar 

Idegen Világ zenekar technikai 
fejlesztése 

150 000 Ft 50 000 Ft 

45. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
WI-FI zenekar WI-FI zenekar technikai fejlesztése 160 000 Ft 50 000 Ft 

46. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Mesevilág kör 

Kreatív foglalkozások a Mesevilág Kör 
szervezésében 

100 000 Ft 80 000 Ft 

47. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
Naplemente Nyugdíjas Klub 

A Naplemente Nyugdíjas Klub II. féléves 
prorogramjainak támogatása 

200 000 Ft 200 000 Ft 

48. Grassalkovich M űvelődési Ház - 
ZEN Jóga Klub 

Eszközök beszerzése, jóga oktatás 
szabadban 

145 000 Ft 70 000 Ft 

49. Hatvani Állami Zeneiskoláért 
Alapítvány 

Karácsonyi Hangverseny a Szent Albert 
Templomban és Vivaldi Glória 

200 000 Ft 100 000 Ft 

  
félévi keretösszeg: 4 100 000 Ft 9 135 000 Ft  4 100 000 Ft 

 
Határozat száma:  502/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Sportfeladatokat, célokat támogató keretre benyújtott pályázatok 
alapján a határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, 
civil szervezeteket és csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Sportfeladatokat, célokat támogató keret 

 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Pulzus Sport Egyesület 

A Pulzus SE aerobiksportversenyen 
való részvételének támogatása a 2. 

félévben (MK 3. forduló, Magyar 
Kupa Döntő) 

200 000 Ft 100 000 Ft 



2. Gigászok Sportegyesület - 
Úszószakosztály 

Halmazállapot változás - 
Szenzomotoros fejlesztés 

200 000 Ft 80 000 Ft 

3. ITF Harcművészetekért Alapítvány  Őszi-téli versenyek nevezési, 
utazási, szállás díjainak költségei 

200 000 Ft 100 000 Ft 

4. Gigászok Sportegyesület - 
Műkorcsolya szakosztály Új jeges sportágak  a városban 200 000 Ft 80 000 Ft 

5. Gigászok Sportegyesület - 
Gyorskorcsolya szakosztály Új jeges sportágak  a városban 200 000 Ft 80 000 Ft 

6. Hatvani Sakk-Kör A sakk kör működési költségeinek 
támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

7. Újszerű Technikai Sportok 
Egyesülete Technikai eszközök fejlesztése 200 000 Ft 100 000 Ft 

8. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnáziuma - "Nép- és 
honismeret" csoportja 

Hatvani bajvívó oskola 200 000 Ft 50 000 Ft 

9. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakgimnáziuma - 
"Természetismereti és 

környezetvédelmi" csoportja 

"Túrázzunk" 200 000 Ft 50 000 Ft 

10. 
Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Szent István Általános 

Iskola - "Gyere hokizni!" csoportja  

"A hatvani jégkorongozás 
fejlődéséért" 200 000 Ft 50 000 Ft 

11. DanceNet Sportegyesület Versenytáncos és utánpótlás 
csoport működése Hatvanban 

200 000 Ft 50 000 Ft 

12. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Kodály Zoltán 

Értékközvetít ő és 
Képességfejleszt ő Általános 

Iskola diáksportköre 

Az íjászat, mint gyógytorna - 
eszközbeszerzés 200 000 Ft 50 000 Ft 

13. Fut 60 Sport Egyesület Sportos életet Hatvannak! 200 000 Ft 110 000 Ft 

14. Hatvani Thaibox Sportegyesület 10. Jubileumi Hatvani Harcosok 
Éjszakája gálájának támogatása 

200 000 Ft 100 000 Ft 

15. Spartan Training Group Hatvan Támogatás igénylése 
sporttevékenységre 

200 000 Ft 50 000 Ft 

16. 
Újhatvani Római Katolikus 

Általános Iskola -  Kosárlabda 
csoport 

Sportfelszerelés vásárlás 200 000 Ft 50 000 Ft 

17. Koko Fight Club S.E. Hatvan Sportfeladatok megvalósítása 200 000 Ft 100 000 Ft 

  
félévi keretösszeg: 1 300 000 Ft 3 400 000 Ft  1 300 000 Ft 

 
Határozat száma:  503/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Ifjúsági keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat mellékletét 
képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat, civil szervezeteket és 
csoportokat. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll.” 
 



H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Ifjúsági keret 

 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Hatvan Jókai úti Óvodáért Alaptvány  
A Varázskapu Óvoda 

felszereltségének fejlesztése 
bútorokkal 

200 000 Ft 103 000 Ft 

2. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma - "Énekkar" 
csoportja 

"Legyen a zene mindenkié" 200 000 Ft 50 000 Ft 

3. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma - 
"Diákönkormányzat" csoportja 

Nyílt nap 200 000 Ft 70 000 Ft 

4. 

Hatvani Tankerületi Központ - 
Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnáziuma - "Diákok a 
diákokért" csoportja 

Protokollverseny 200 000 Ft 70 000 Ft 

5. 
Hatvani Tankerületi Központ - 

Hatvani Szent István Általános Iskola 
- Diákönkormányzata 

Közösségépítő programok a Hatvani 
Szent István Általános Iskolában 

200 000 Ft 50 000 Ft 

6. Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda 
Gyermekeiért Alapítvány 

"Ismerd meg hazánk értékeit" 
gyermekprogramok 200 000 Ft 103 000 Ft 

7. Hatvani Óvodás Gyermekmosoly 
Alapítvány "Kertészkedni volna jó…" 200 000 Ft 103 000 Ft 

8. Hatvani Vörösmarty téri Óvodásokért 
Alapítvány "Mozogni jó és érdemes" 200 000 Ft 103 000 Ft 

9. Hatvan a Tanügynek Közhasznú 
Alapítvány 

Őszi hagyományőrzés a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában 

200 000 Ft 70 000 Ft 

10. Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola - Diákonkormányzata Diákönkormányzat támogatása 200 000 Ft 100 000 Ft 

11. Hatvani Gesztenyéskert Óvodáért 
Alapítvány 

Mozgásfejlesztés az "Így tedd rá" 
módszer segítségével 

200 000 Ft 103 000 Ft 

 
félévi keretösszeg: 925 000 Ft 2 200 000 Ft  925 000 Ft 

 
Határozat száma:  504/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott Egyházi keretre benyújtott pályázatok alapján a határozat 
mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt egyházközségeket és csoportokat. A 
pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Egyházi keret 
 

  

Pályázó szervezet  neve Pályázat címe 
Kért 

támogatás 
összege 

Javasolt 
támogatás 
összege 

1. Újvárosi Római Katolikus 
Plébánia 

Jézus nyomában…(avagy filmek 
segítségével a Szentföldön jártunk) 

150 000 Ft 150 000 Ft 

2. 
Hatvan Belvárosi Római 

Katolikus Egyházközség Szent 
Adalbert Kórus 

Szent Adalbert Kórus működéséhez 
szükséges eszközbeszerzés.  150 000 Ft 120 000 Ft 

3. Hatvan Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség  

A Szent Adalbert Templom felújítása utáni 
újraszentelési évforduló ünnepség 

támogatása: dekoráció, virág, sátorbérlés, 
vendéglátás 

80 000 Ft 80 000 Ft 

 félévi keretösszeg: 350 000 Ft 380 000 Ft 350 000 F t 

 
Határozat száma:  505/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok alapján a 
határozat mellékletét képező táblázatban feltüntetett összegekkel támogatja a felsorolt alapítványokat és civil 
szervezeteket.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok  
(A rendelkezésre álló keret 2019. II. félévben 500.000,- Ft) 

 

Pályázó szervezet A pályázat címe Igényelt összeg 
Javasolt 

(megszavazott) 
összeg 

Magyar Vöröskereszt Heves Megyei 
Szervezete Hatvani Alapszervezet 

Hatvan város 2019. évi véradók 
ünnepsége 
 

200.000,- Ft 100000.-Ft 

Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex 
Egyesület  

Az egyesület fennállásának 30 éves 
jubileumi rendezvénye  

200.000,- Ft 125000.-Ft 

Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 

Sport- és egészségnap 
megrendezése 

200.000,- Ft 100000.-Ft 

Magyar Rákellenes Liga Hatvani 
Alapszervezete és Segítő Szolgálata  

A Magyar Rákellenes Liga 2019. 
II. félévi kiemelt programjai 
Hatvanban 
 

150.000,- Ft 125000.-Ft 

Brunszvik Kisded Alapítvány  Almaszüret Sastelken 
 

200.000,- Ft 50000.-Ft 

 
Határozat száma:  506/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 2442 hrsz.-ú 
ingatlannak a Hatvani Vasutas Lövészklub (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi út 9.) használatában lévő 
ingatlanrészén tervezett beruházás megvalósulása érdekében a Hatvani Vasutas Lövészklub részére 3.0000.000,- 
Ft támogatást nyújt. A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a „BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás 
finanszírozás 2018-2019.” költséghelyen  rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására.” 
 
 



H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a továbbiakban: Támogató) 

másrészről a  

Hatvani Vasutas Lövészklub (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út 9..; adószáma: 18570041-1-10; bankszámlaszáma: 
......................................................................................; tel.: 06-20/549-63-43; képviseli: Szabó Gábor elnök (a 
továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 
 

3.000.000,-  Ft, azaz 
Hárommillió  forint  

 
összegű támogatást biztosít a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján a 2019. 
évi fejlesztések keretében. 
 
2. A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
 

- meglévő „l őcsarnok” tetőzetének, fa födémének lebontásához, 
- az előkészítő műhelyrész lebontásához, 
- nyeregtető létesítéséhez fém szerkezettel cserepes lemez fedéssel, 
- lapos tető fedéshez fém szerkezettel cserepes lemez fedéssel, 
- fegyvertároló szoba áthelyezéséhez, 
- nyílászárók cseréjéhez, 
- az udvaron álló használaton kívüli garázs lebontásához, 
- parkoló kialakításához. 

 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató a Támogatott kérésének megfelelő ütemezés szerint, átutalással fizeti ki a 
Támogatott részére. 
 
b) A kifizetés feltétele, a Támogatott részére kifizetett összegre vonatkozóan, ha a Támogatott az összeget nem 
szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a 
Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. A 
Támogatott legkésőbb 2019. december 31. napjáig a teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató 
felé. Az elszámolásban 2019. december 15-ig pénzügyileg teljesített számlák, valamint szakmai beszámolója 
szerepelhet, annak mellékletét képező dokumentumaival együtt. 
 

5. A támogatásról szakmai beszámolóval, saját nevére kiállított, záradékkal ellátott számlával, vagy felhasználást 
igazoló pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak a Gazdálkodási Iroda által 
hitelesített másolatnak kell lenniük. A szakmai beszámolót a mellékelt számlával, vagy felhasználást igazoló pénzügyi 
bizonylatokkal a 4. pontban feltüntetett határidőre a Gazdálkodási Irodára kell benyújtani. 
 
6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott cél nem valósult meg, 
úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – 
felszólítás nélkül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575051-56561001 számú 
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
7. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott célra 
használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás 
összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a 
Gazdálkodási Iroda felszólítását követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 
10403538-49575051-56561001 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe esés napjától számított – 
további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  



 
8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik – a Támogató 
részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania, 
- közérdekből nyilvános a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a 
támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat, azonban 
annak megismerésére a közérdekű adatokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
9. Ezen megállapodás aláírásának napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre szól. 
 
10. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok személyében nem állnak fenn.  
 
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
12. A jelen szerződés egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A szerződő felek a jelen szerződésben 
foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Hatvan, 2019. szeptember ....... 
 
 
 …................................................   …....................................................  
 Támogató Támogatott 
 Horváth Richárd Szabó Gábor 
 polgármester elnök 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
................................................... 
 Johancsik Mónika 
 gazdálkodási irodavezető 

 
Határozat száma:  507/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlást szervez 
a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 2001-2019. között született gyermeket nevelő 
családoknak gyermekenként, az önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők részére. A 
kedvezményes terményvásárlásban részesülhetnek azok a személyek is, akik a Heves Megyei Kormányhivatal 
Hatvani Járási Hivatala által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szabályai szerint – megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 
kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt 
határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen 
vehető igénybe.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 30. (akció lebonyolítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  508/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 5-ére tervezett kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgár Viktória egyéni 
vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny Pattantyús u. 2.) rendeli meg a burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kg-os 
kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 17.145.000,- Ft 
értékben.  
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan, Sahalom út 2.) mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os 
kiszerelésben bruttó 8.572.500 Ft értékben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 



rendelet 4. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „burgonya-, hagyma-, almaosztás”, valamint a segélyezés 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  509/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező módosított 2019. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(Az 509/2019. (IX. 5.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  510/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló LSE-068 forgalmi 
rendszámú, Mercedes-Benz Axor 1829 L-MUT típusú kombinált csatornatisztító gépjárművet el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 6. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Mercedes-Benz Axor 1829 L-MUT típusú LSE-068 forgalmi rendszámú  csatornatisztító gépjármű 
értékesítése. 
  
Az értékesítésre kínált gépjármű adatai, egyéb jellemzői:  
A gépjármű tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- rendszám: LSE-068 
- gyártmány: Mercedes.Benz Axor 1829 L-MUT 
- gyártási év: 2010. 
- hajtóanyag: diesel 
- teljesítmény: 210 KW 
- saját tömeg: 12790 kg 
- járműkategória: N3  
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 15.468.600,- Ft, azaz bruttó Tizenötmillió-négyszázhatvannyolcezer hatszáz forint, mely 
értéket el nem érő vételár ajánlat esetén a gépjárművet elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 1.546.860,- Ft, azaz Egymillió ötszáznegyvenhatezer 
nyolcszázhatvan forint, mely az alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a Mercedes-Benz Axor  1829 L-MUT gépkocsira vonatkozik a 
pályázat, a vételi ajánlatot, a vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló 
nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  



 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:  2019. szeptember 23. 12.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „Mercedes-Benz 
Axor 1829 L-MUT” jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által;  a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az, aki a jelen 
felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat ajánlja meg. 
 
Szerződéskötés: Az adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől számított 30 
napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 
 

Határozat száma:  511/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az „Alapítvány a Hatvani I. 
István Általános Iskola Támogatására” elnevezésű alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) 
részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2601/1 helyrajzi számú, természetben 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti Hatvani Szent István Általános Iskola területére 2 db öltöző konténer 
elhelyezéséhez. 
Az iskola területén az öltöző konténerek 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. szeptember 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  512/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fenstherm 
Kontakt Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.) a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 
hatvani 2995 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti kivett városháza megnevezésű 
területből 1177 m2-es területrészt felvonulási területként térítésmentesen használhasson a könyvtár épületének 
felújítása során. 
A tulajdonosi hozzájárulás kártalanítási igény bejelentése nélkül visszavonásig, de legkésőbb a könyvtár 
kivitelezési munkáinak a műszaki átadás-átvételi eljárásának a befejezéséig érvényes.  
A felvonulás terület használata során a munka- és balesetvédelmi szakmai szabályokat maradéktalanul be kell 
tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a felvonulási területen az 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. szeptember 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  513/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Hatvani Környezetvédő Egyesület (3000 Hatvan, 
Horváth Mihály út 11.) Horizon 2020-as LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: „Supporting public authorities to 
implement the Energy Union” („Közép-Kelet-Európai Fenntartható Energia Unió”) felhívás CEESEU projektjét és 
felhatalmazza polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  514/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 
informatikai eszközök és bútorok beszerzésére. A fejlesztés tervezett értéke bruttó 1.000.000,- Ft, amely 
összegből bruttó 600.000,- Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az önkormányzati feladatok fejezetben, az „egyéb szakfeladatok” 
költséghelyen rendelkezésre áll. A megpályázni kívánt támogatás összege 400.000,- Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 9.  (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  515/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 336/2019. (V. 29.) számú határozata 
alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 
Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 
3.887.207.- Ft + ÁFA összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2020. 
évre szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 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:  516/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 425/2019. (VII. 23.) számú határozatát módosítja, és annak 
szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„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 543.255.267.-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  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  517/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-16 kódszámú, 



„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra, amelynek a célja a 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 4/a. szám alatt található házi orvosi rendelők felújítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás 
bruttó 20.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban 
történő eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  518/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására 
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 9. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  519/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4568/7/A/8 hrsz.-on felvett, természetben 3000 
Hatvan, Horváth M. út 21. sz. alatt található gyermekorvosi rendelő ablak- és fűtési berendezéseinek cseréjéhez 
utólagos tulajdonosi hozzájárulását adja, valamint az elvégzett munkák költségének megtérítésére 165.810,- Ft 
értékben vissza nem térítendő támogatást nyújt a  Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 
3009 Kerekharaszt, Hajnal u. 8.) részére. A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a „2019. évi intézményfelújítás” 
költséghelyen  rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  520/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (tervek aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  521/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. 
§ (1) bekezdésében foglalt megállapodási kötelezettségének a teljesítése érdekében felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat 1. és 2. számú mellékletét képező megállapodás tervezetek aláírására azzal, hogy az 
ellátásért felelősök képviselete vonatkozásában a képviselettel megbízza a Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani 
Üzemegysége által üzemeltetett ivóvíz- és szennyvízrendszerhez tartozó önkormányzatok többsége által 
megbízott polgármestert.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 16. (vízmű értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 521/2019. (IX. 5.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  522/2019. (IX. 5.) 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.)   
tűz-, érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 235 

tetőjavítási munkák 1 245 
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, tűzfaljavítás 635 

 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, pincelejáró ajtó kialakítása 420 

tűz- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 280 
geotermikus fűtés mérőóra és rendezőszekrény közötti kábelszakaszának cseréje 124 

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 

VI-X. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.)   
belső felújítási munkák többletköltsége 1 532 

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: 32 520 
tartalékkeret 2 480 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 35 000 
 

Határozat száma:  523/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
Mesevilág Tagóvodájában (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 13.) a kiszolgáló épület tűzfalának a javításával és a 
Bajcsy-Zsilinszky úti bejárat átalakításával a Koroknai Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza 
meg bruttó 635.000,- 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. szeptember 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  524/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Csicsergő Óvodában 
(3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítésével és pincelejáró ajtó kialakításával 
Norma-Bau Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 419.100,- 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. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  525/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren, a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal épülete előtti területen a közvilágítás villamos energia ellátását biztosító kábel javítási munkáinak 
elvégzésével és a Hatvan, Bibó István úton egy baleset következtében kitört kandeláber cseréjével a 
LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg mindösszesen bruttó 762.000,- 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 „Közvilágítás” költséghelyen 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:  526/2019. (IX. 5.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-vel (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-
8. 4. em. 111.) a Hatvan, Doktay Gyula utca 40. szám alatti ingatlan előtt található összesen 39 m2 felületű 
útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést olyan módon módosítja, hogy a 
vállalkozói díj megemelésre kerüljön bruttó 330.200,- Ft összeggel a szükségessé vált pótmunka fedezeteként. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások „BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 
2018-2019.” 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:  527/2019. (IX. 5.) 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, Teleki út - Béke út kereszteződésében, a Móricz Zsigmond utca - Legány Ödön 
utca kereszteződésében, a Móricz Zsigmond utca 11/A. szám alatti ingatlan előtt, valamint a Bethlen Gábor utca 
2/A. szám alatti ingatlan előtt található összesen 111 m2 felületű útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésével 
bruttó 2.960.370,-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 „BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás 
2018-2019.” 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:  528/2019. (IX. 5.) zü. sz. képvise lő-testületi határozat  
 

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

 
K I V O N A T  

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2019. szeptember 5-én 
 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Hatvan városban működő általános- és középiskolák 2018/2019. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2018/2019. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan városban működő általános- és középiskolák 2018/2019. tanévben végzett 
tevékenységéről és a 2018/2019. tanév kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeiről szóló tájékoztatót 
és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


