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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
25/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

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

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

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

(E rendelet alkalmazásában:) 
„11. Készfizető kezes: A Ptk. 6:416. § (1) bekezdése szerinti kezességi szerződéssel kötelezettséget vállaló 

személy. E rendelet alkalmazásában olyan 18 és 70 év közötti, devizabelföldi természetes magánszemély 
fogadható el készfizető kezesként, akinek rendszeres havi nettó jövedelme igazolhatóan meghaladja a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, és a Központi Hitelinformációs Rendszertől hozott igazolása, 
továbbá jövedelemigazolásai alapján megállapítható, hogy készfizető kezesi kötelezettségeit teljesíteni tudja, mert 
rendszeres havi jövedelmének legfeljebb 50 %-át terheli fizetési kötelezettség, egyéb levonás.” 

 
2. § (1) A R. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
(Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet 

benyújtani. A kérelem elbírálásához az alábbi iratok szükségesek:) 
„a) a lakásvásárlást igazoló – 60 napnál nem régebbi – adás-vételi szerződés, kivéve, ha a lakásvásárlás 

pénzintézeti- vagy egyéb hitel, állami- vagy egyéb támogatás igénybevételével történik, és a kérelem 
benyújtásakor még nem történt meg a hitelbírálat vagy nem hozott döntést az állami- vagy egyéb támogatás iránti 
kérelmet elbíráló szerv, 

b) lakásépítés igazolására az egyszerű bejelentésről, elektronikus napló készenlétbe helyezéséről szóló 
igazolás, továbbá a pénzintézeti- vagy egyéb hitelkérelem elbírálásáról, az esetleges állami- vagy egyéb 
támogatásról szóló igazolás, kivéve, ha a hitelkérelem, állami- vagy egyéb támogatás iránti kérelem még nem 
került elbírálásra.” 

(2) A R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a) Ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a lakásvásárlást igazoló adás-vételi szerződés a 

kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre, vagy az (1) bekezdés a) illetve b) pontja szerint meghatározott 
pénzintézeti- vagy egyéb hitel, állami- vagy egyéb támogatás elbírálásáról szóló igazolások nem állnak 
rendelkezésre a kérelem benyújtásakor, úgy azokat a 7. § (1d) bekezdése szerinti döntés kézhezvételét követően 
pótolni kell, mert hiányukban végleges döntés nem hozható.” 
 

3. § A R. 7. §-a a következő (1d)-(1f) bekezdésekkel egészül ki: 
„(1d) A Szociális és Lakásügyi Bizottság a 6. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott iratok 

hiányában kettő ütemben dönt. Első alkalommal – a kérelem benyújtását követő 60 napon belül - elvi döntést hoz 
arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában, az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén 
milyen összegű visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás adható a kérelmezőnek, feltéve, hogy a 
támogatás összegének visszafizetését biztosító jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez a 
pénzintézeti vagy egyéb hitelező, továbbá állami- vagy egyéb támogatást nyújtó szerv előzetesen hozzájárul.  

(1e) A Szociális és Lakásügyi Bizottság a 6. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott valamennyi 
irat utólagos benyújtását, valamint a jelzálogjog-jogosultak - jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzéséhez történő - írásbeli hozzájárulásának megérkezését követő 30 napon belül végleges döntést hoz a 
pénzügyi támogatásról. Az utólagosan csatolt iratok dátuma nem lehet régebbi a kérelem benyújtásának 
időpontjától. 

(1f) Amennyiben a kérelmező a kérelem elbírálásához szükséges, e rendeletben meghatározott valamennyi 
iratot a kérelem benyújtásával egyidegűleg hiánytalanul becsatolta és a lakásvásárlás vagy lakásépítés hitel vagy 
olyan támogatás igénybevétele nélkül történik, melynek biztosítására jelzálogjog, elidegenítési- és terhelési tilalom 
nem kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, úgy a Szociális- és Lakásügyi Bizottság elvi döntés nélkül, egy 
ütemben, végleges határozatot hoz a kérelemről.” 
 

4. § (1) A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A támogatott a 7. § (1e)-(1f) bekezdése szerinti esetekben egyaránt az első lakáshoz jutók pénzügyi 

támogatását megállapító határozat kézhezvételét követő 60 napon belül köteles támogatási szerződést kötni az 
önkormányzattal.” 

(2) A R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően az első lakáshoz jutók 

pénzügyi támogatását megállapító határozat visszavonásra és a támogatási szerződés megszüntetésre kerül. 
Amennyiben a jelzálogjog-jogosultak a támogatás összegének visszafizetését biztosító jelzálogjog, elidegenítési 
és terhelési tilalom bejegyzéséhez nem járulnak hozzá, úgy a 7. § (1d) bekezdése szerinti elvi döntést hatályon 
kívül kell helyezni.” 

(3) A R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 



„(7) Amennyiben a kérelmező az e rendeletben meghatározott valamennyi iratot hiánytalanul benyújtotta - 
melyből megállapítható, hogy a lakásvásárlás vagy lakásépítés hitel vagy támogatás igénybevételével történik – 
és az alapján a Szociális és Lakásügyi Bizottság végleges döntést hozott a támogatásról, utólagosan kell 
megkeresni a jelzálogjogosultakat. Ha a jelzálogjog jogosultak nem járultak hozzá a jelzálogjog, elidegenítési- és 
terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, úgy a Szociális és Lakásügyi Bizottság a 7. § (1) 
bekezdése szerinti döntését hatályon kívül kell helyezni.” 

 
5. § (1) Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba és 2019. október 2-án hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

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

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
26/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Az általános iskolai tanulmányokat kezd ő gyermekek támogatásáról szóló 
 10/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítás áról 

 
1. § Az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló 10/2019. (IV.26.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A kérelmet 2019. október 31. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun 

keresztül elektronikus úton a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály).  

 
2. § A R1. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 

tárgyév november 30. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre.” 
 

2. a nyugdíjasok, nyugdíjszer ű ellátásban részesül ők pénzügyi támogatásáról szóló 15/2019. (V. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. § A nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatásáról szóló 15/2019. (V. 30.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A kérelmet a tárgyév október 31. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun 

keresztül elektronikus úton a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály).” 

 
4. § A R2. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 

tárgyév november 30. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre.” 

 
3.  A gyermeket nevel ő családok támogatásáról szóló 16/2019. (V.30.) önko rmányzati rendelet 

módosításáról 
 

5. § A gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 16/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R3.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A kérelmet a tárgyév október 31. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun 
keresztül elektronikus úton a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály).” 

 
6. § A R3. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, legkésőbb a 

tárgyév november 30. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett folyószámlájára vagy ennek 
hiányában postai úton kerül kifizetésre.” 
 



4. Záró rendelkezések 
 

7. § Ez a rendelet 2019. szeptember 28-án lép hatályba és 2019. szeptember 29-én hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2019. szeptember 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

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

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

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

1. § (1) A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Név szerinti szavazás esetén a települési képviselők alfabetikus sorrendben szavaznak, a polgármester 
utoljára szavaz. A név szerinti szavazást a jegyző vezeti le. A felolvasott név alapján az érintett települési 
képviselő „igen”-nel, „nem”-mel szavaz, vagy kifejezi tartózkodását. A szavazás lezárultát követően a jegyző 
összesíti a leadott szavazatokat.” 

 
2. § A R. 22. §-a helyébe a rendelkezés lép: 
„22. § (1) A képviselő-testület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Minősített többség az Mötv.-ben foglalt 

esetekben szükséges. 
(2) A határozathozatalra vonatkozó képviselő-testületi döntési javaslatot a feladat- és hatáskörrel rendelkező 

bizottságnak meg kell tárgyalni, a határozati javaslat a véleményezését követően terjeszthető elő. Amennyiben az 
illetékes bizottság az előterjesztést nem tárgyalja meg, úgy a képviselő-testület ügyrendi kérdésként egyszerű 
szótöbbséggel vita nélkül dönt az előterjesztés napirendre tűzéséről.” 

 
3. § A R. 23. § (10) bekezdése helyébe a rendelkezés lép: 
„(10) A képviselő-testület nyílt és zárt ülésén készült jegyzőkönyvből a képviselő-testület tagja a jegyzőhöz 

intézett írásbeli kérelme alapján – képviselői munkájának elősegítése céljából – másolatot kérhet, illetve abba 
betekinthet. A jegyző az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni a képviselői 
kérelemnek, amennyiben az jogszabályba nem ütközik.” 
 

4. § (1) Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba, és 2019. október 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 23. § (5) bekezdés e) pontja és (11) bekezdése. 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
28/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 17. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 
1. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba és 2019. október 2-án hatályát veszti. 
 
Hatvan, 2019. szeptember 26. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 



 
1. melléklet a 28/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez 

 „1. melléklet a  63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Képfelvev ők helye és a képfelvev őkkel megfigyelt közterületek felsorolása  
 

1. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Balassi B. út keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Balassi B. út - Iskola út - Grassalkovich út 
 
2. kamera  
Telepítési hely:   Hatvany Irén utca - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Kossuth tér - Hatvany I. u. - Mártírok útja 
 
3. kamera  
Telepítési hely:   Grassalkovich út - Kossuth tér keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Grassalkovich út - Kossuth tér - Grassalkovich kastély - Thurzó utca 
 
4. kamera  
Telepítési hely:   Madách utca - Csaba utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Madách utca - Csaba utca - Mikszáth tér déli része 
 
5. kamera  
Telepítési hely:   Dózsa György tér - Gódor K. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Dózsa tér - Gódor Kálmán utca 
 
6. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út - Nádasdy T. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Nádasdy T. utca - Dózsa tér 
 
7. kamera  
Telepítési hely:   Vörösmarty tér  
Megfigyelt terület:  Vörösmarty tér - Klapka utca - Bajza utca - Kertész utca 
 
8. kamera  
Telepítési hely:   Horváth M. út 12. szám el őtti közterületi oszlop  
Megfigyelt terület:  Horváth M. út - Pázsit utca - Hatvan városi panoráma 
 
9. kamera  
Telepítési hely:   Pázsit utca - Hajós Alfréd utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Pázsit utca - Hajós Alfréd utca és parkoló - 5 sz. Általános Iskola előtti tér – Uszoda 
 
10. kamera  
Telepítési hely:  Rákóczi út - Bajcsy-Zs. út keresztez ődés  (közlekedési lámpaoszlopon) 
Megfigyelt terület:  Rákóczi út - Bajcsy Zs. út 
 
11. kamera  
Telepítési hely:   Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bajcsy-Zs. út - Mátyás király utca 
 
12. kamera  
Telepítési hely:   Arany J. út - Botond utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Arany J. út - Botond utca 
 
13. kamera  
Telepítési hely:   Doktay Gy. utca - Csók I. utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Doktay Gy. utca - Csók I. utca - Munka utca - kereszteződésben lévő tér 
 
 
14. kamera  
Telepítési hely:   Bercsényi út - Vak Bottyán utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Bercsényi út - Vak Bottyán utca - Irinyi János utca 
 
 
 



15. kamera  
Telepítési hely:   Mészáros L. út - Szapári utca keresztez ődés  
Megfigyelt terület:  Mészáros L. út - Szapári utca - Kiss Ernő utca 
 
16. kamera  
Telepítési hely:  3. számú f őút Újhatvani felüljárójának észak-nyugati oldala  
Megfigyelt terület: Mártírok tere, a gyalogos-kerékpáros aluljáró és a 3. számú főút 57+200 szelvényének 

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

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

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

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

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

környéke 
 
25. kamera  
Telepítési hely: 3. számú f őút vasúti felüljáró hídja alatti parkoló északi rés ze 
Megfigyelt terület: híd alatti parkoló és a híd alatti parkoló bevezető útja 
 
26. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  északi lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd keleti feljárója 
 
27. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd északi vasbeton pillon  déli lábának déli oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső dél-keleti része (Gerber tartó szerkezetű rész) 
 
28. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon d éli lábának keleti oldalán  
Megfigyelt terület: a híd nyugati feljárója 
 
29. kamera  
Telepítési hely: A gyalogos és kerékpáros híd déli vasbeton pillon é szaki lábának északi oldalán  
Megfigyelt terület: a híd középső északi része 
 



30. kamera 
Telepítési hely: Újhatvani Sportpark 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=696112,34  X=258048,32, hrsz.: 1972/2. 
Megfigyelt terület: Sportpark” 
 
31. kamera 
Telepítési hely:  Tabán út 22. 
 Térvilágítási oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=698344.72, X=258100.73, hrsz.:  4604/20 Tabán út 22. előtti közterület 
Megfigyelt terület: Tabán út 22. szám előtti közterület 
 
32. kamera 
Telepítési hely: Kossuth téri játszótér 
 EOV koordináták: Y: 697743.81    x:258286.81 

GPS koordináták: 19.6831625832    47.6666727447 
33. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délnyugati sarka  
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697131.57, X=258527.21, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 
34. kamera 
Telepítési hely:  Népkertben található gördeszkapálya délkeleti sarka 
 Kameratartó oszlop EOV koordinátái, melyre a kamera felszerelésre kerül: 
 Y=697176.04, X=258523.00, hrsz.: 2647/7 
Megfigyelt terület: Népkert (közpark) 
 
35. kamera 
Telepítési hely: Hatvany Irén utca 24. szám alatti társasház oldalfal a. 
 Földrajzi koordinátarendszerben:  
 Szélesség: 47.665404 
 Hosszúság: 19.682081 
 EOV koordinátarendszerben: 
 x: 258145,09 
 y: 697663,73 
Megfigyelt terület: Az ún. Tiszti lakótelep környéke, Hatvanas utcai bejárat 
 
36. kamera 
Telepítési hely: Szabadság út 1. szám alatti lépcs őház, épület sarok  
 x=258540.073, y=698177.996, z=117.921 
Megfigyelt terület: Szabadság út 1-3-5. sz. alatti ingatlan előtti terület 
 
37. kamera 
Telepítési hely: Balassi Bálint út 116. szám el őtti iker villanyoszlop (buszmegálló mellett)  
 x=259880.930, y= 698061.950, z=119.885 
Megfigyelt terület: Balassi Bálint út a vasúti átjáró irányában 
 
38. kamera 
Telepítési hely: Kastélykert utca 16. szám el őtti parkoló végében található lámpaoszlop  
 x= 259149.936, y= 697616.284, z= 118.737 
Megfigyelt terület: Kastélykert utca nagy parkoló 
 
39. kamera 
Telepítési hely: Hatvany Irén utca 10. szám el őtti beton villanyoszlop 
 x= 258196.009, y= 697573.499, z= 116.968 
Megfigyelt terület: Hatvany Irén utca nyugati szakasza 
 
40. kamera 
Telepítési hely: Delelő utca vége, utolsó villanyoszlop mellett felállítot t faoszlop  
 x= 257028.346, y= 699216.046, z= 115.696 
Megfigyelt terület: Delelő utca 
 
 
 
 



41. kamera 
Telepítési hely: Móricz Zsigmond utca 14. szám el őtti villanyoszlop  
 x= 257120.579, y= 695259.752, z= 123.510 
Megfigyelt terület: Móricz Zsigmond utca, Legány Ödön utca sarok 
 
42. kamera 
Telepítési hely: Traktor utca 62. szám el őtti iker faoszlop  
 x= 257143.991, y= 695938.772, z=124.875 
Megfigyelt terület: Traktor utca, Doktay Gyula utca, Hétvezér utca kereszteződése 
 
43. kamera 
Telepítési hely: Kandó Kálmán utca 29. szám el őtti villanyoszlop  
 x= 259249.029,y= 696603.485, z= 120.614 
Megfigyelt terület: Kandó Kálmán utca - Irinyi János utca közötti térrész 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  529/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Tájékoztató a 2019/2020. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
2. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák fenntartói értékeléséről 
3. Előterjesztés Hatvan város óvodáinak 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterveinek 

véleményezéséről 
4. Előterjesztés sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének finanszírozásáról a Hatvani Vörösmarty téri 

Óvodában 
5. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó programjának 

támogatásáról 
6. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola Bosch-osztályainak szállítását végző vállalkozás 

kiválasztásáról 
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2020. évi 

csatlakozásról  
8. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
9. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
10. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
11. Előterjesztés a közterületi térfigyelő térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
12. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról  
13. Előterjesztés a „Zöldülő város – piac-, könyvtár és térfejlesztés” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás megindításáról  
14. Előterjesztés a Galgamenti Művészek Egyesületével való együttműködésről 
15. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatának megvalósításához szükséges 

anyagi hozzájárulásról 
16. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú támogatásról 
17. Előterjesztés a Hatvani Ipari Park megközelítését szolgáló Robert Bosch út és a hatvani 0331/76 hrsz.-ú 

magánút csomópontjának önkormányzati tulajdonba vételéről 
18. Előterjesztés a csatornatisztító gépjármű értékesítéséről 
19. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 

leszállításáról és társasági szerződés módosításáról 
20. Előterjesztés a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási 

szerződés módosításáról  
21. Előterjesztés a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet elidegenítésével kapcsolatos döntésről  
22. Előterjesztés a hatvani 3255/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének bérbeadásáról 
23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan a Tanügynek Közhasznú Alapítvány részére 
24. Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 4. szám alatti társasház új közös képviselő választásával kapcsolatos 

döntésről  
25. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
26. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésekről  
27. Előterjesztés a Hatvan, Nagygombos major 28. szám alatti lakás égéstermék elvezetőjének javításáról  
28. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről  
29. Tájékoztató a Hunviron Kft. megkereséséről 
30. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzatát ért vádak elutasításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-30. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
31. Egyebek” 

 
Határozat száma:  530/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 28. (I. 30.), 233., 234., 235., 236., 237., 238., 239., 240., 241. 
(IV. 12.), 272. (IV. 25.), 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296., 298., 299., 300., 301., 302. (V. 15.), 315., 
331., 332., 333., 334., 336., 337., 338., 340., 341., 342., 343., 344., 345., 346., 347. (V. 29.), 353., 354., 355., 



357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364. (VI. 11.), 366., 367. (VI. 13.), 376., 378., 388., 393., 394., 395., 396., 
397., 399., 400., 401., 402., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411. (VI. 26.), 422., 423., 424., 425., 426., 
428., 429., 430., 431., 432., 434., 435., 436. (VII. 23.), 439., 440., 442., 447., 449., 450., 454., 455., 456. (VIII. 
15.), 480., 481., 482., 483., 484., 485., 486., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 494., 497. (IX. 5.) számú 
2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 

 
Határozat száma:  531/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 44.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  532/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út (49-51.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  533/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  534/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  535/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  536/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai utca 9.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  537/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) pedagógiai-szakmai munkájának értékelését.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  538/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  539/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár út 49-51.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  540/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  541/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán utca 13.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  542/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  543/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai 
utca 9.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  544/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal 
egyetért.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  545/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty 
tér 1.) részére a 2019. évi költségvetés terhére – 2019. október 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő 
időszakra – 132.000.- Ft összeget biztosít sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének finanszírozása céljából.  



A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
rendelkezésre áll, a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  546/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2019/2020. tanévben a 300 tanítási órát 
magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét. A 2019. december 31-ig felmerülő 100 óra költsége 
bruttó 250.000,- Ft, és a szociális hozzájárulási adó 43.750,- Ft, mindösszesen 293.750,- Ft összeg, melynek 
fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 
alapján az egyéb szakfeladatok terhére rendelkezésre áll. A fennmaradó 200 tanítási óra költsége bruttó 500.000,- 
Ft, és a szociális hozzájárulási adó 87.500,- Ft, mindösszesen 587.500,- Ft összeg a 2020. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a támogatásra 
vonatkozó megállapodást megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal és a Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnáziummal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 11. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  547/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) Bosch-osztályainak heti úszásoktatásra történő szállításához árajánlatot adó Inter-VM 
Trans Plastic 2000 Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, hrsz. 05/27) ajánlatát elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2019. szeptember 1-től 2020. június 15-ig tartó 
időtartamra a fuvarozási szerződést az Inter-VM Trans Plastic 2000 Kft.-vel megkösse. 
Az úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek 2019. évi időarányos anyagi fedezete – előreláthatóan - 
1.680.000,- Ft + Áfa összegben Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében szereplő „Egyéb szakfeladatok” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A következő évi időarányos összeg - előreláthatóan - 2.436.000,- Ft + Áfa pedig a 2020. évi költségvetésbe pedig 
betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján, Intézményvezető 

 
Határozat száma:  548/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  

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

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2020. évi költségvetésébe 
betervezi. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 4-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

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

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 4-ig kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatát a Hatvan város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű fiatalok részére, akik a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, 
vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) 



alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen határozat 3. sz. mellékletét 
képezi – a Hatvani Hírlap című önkormányzati lapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan város 
honlapján közzéteszi.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2019. október 2. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására) 
  2. pont: 2020. február 15. 
  3-4. pont: 2019. október 4. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : 1., 3-4. pont: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

(Az 548/2019. (IX. 26.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma:  549/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2019. évi Közbeszerzési tervet.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Terve  

 

Ssz. 
A közbeszerzési eljárás 

tárgya 

A közbeszer-
zésre 

irányadó 
eljárásrend 

A tervezett 
eljárás 
fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

A közbe-
szerzés 

tervezett 
meny-
nyisége 

Az eljárás 
megindításá-
nak tervezett 

dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
dátuma 

1. 

Rákóczi út és Horváth 
Mihály út egyes 
szakaszait érintő 

környezetrendezési 
feladatok elvégzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

257.794.966.-Ft 1 db 
2019. január 

30-ig 

2019. 
augusztus 31-

ig 

2. Orvosi rendelők 
felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

33.625.115.-Ft 1 db 
2019. február 

15-ig 

----- 
(eredmény-
telen eljárás) 

3. Orvosi rendelők 
felújítása – új eljárás 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

43.125.700.-Ft 1 db 
2019. április 

15-ig 

2019. 
szeptember 

30-ig 

4. 
Könyvtár épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 427.390.338.-Ft 1 db 
2019. március 

31-ig 

2020. 
augusztus 31-

ig 

5. 
Piac épületéhez 

kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 607.652.472.-Ft 1 db 
2019. március 

31-ig 

2020. 
augusztus 31-

ig 

6. 
VOKE Liszt Ferenc 

Művelődési Ház 
felújítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § 
szerinti 
eljárás 

137.492.202.-Ft 1 db 
2019. július 

31-ig 
2020. október 

15-ig 



7. 

Hatvan városban 
szükséges zöldterület-
rendezési feladatok 

megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 210.000.000.-Ft 1 db 
2019. május 

31-ig 
2022. július 

31-ig 

8. 

Tisztítószerek, 
irodaszer-papíráru és 

utántöltő anyagok 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

14.148.980.-Ft 1 db 
2019. július 

31-ig 

2020. 
szeptember 

15-ig 

9. 

Zöld város projekttel 
kapcsolatos, zöldfelület 

kialakítása tárgyú 
kivitelezési munkák 

megrendelése 

Uniós 
eljárásrend 

Nyílt eljárás 735.019.893.-Ft 1 db 
2019. október 

31-ig 

2020. 
december 31-

ig 

10. Gáz energia beszerzése 
Nemzeti 

eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

3.383.957.-Ft 1 db 
2019. július 

31-ig 
2020. október 

1-ig 

11. Villamos energia 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

30.375.167.-Ft 1 db 
2019. 

november 10-
ig 

2020. 
december 31-

ig 

12. 
Zöld város projekttel 

kapcsolatban eszközök 
beszerzése 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 113. § 
szerinti 
eljárás 

60.203.413.-Ft 1 db 
2019. 

november 30-
ig 

2020. 
augusztus 31-

ig 

 
Határozat száma:  550/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat megvalósításával összefüggésben 
„Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beruházás becsült értéke nettó 735.019.893.-Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 
334.775.000.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 735.019.893.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
207/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  551/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Galgamenti Művészek Egyesületével (székhely: 2194 Tura, 
Zsámboki út 50.; telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) együttműködési megállapodást köt a határozat 
melléklete szerinti tartalommal, melynek célja az egyesület pályázati céljának megvalósítása a TOP CLLD 
„Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-7.1.1-16-H-092–3 kódszámú kiírásra benyújtandó kérelmének 



megfelelően. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás 

 
A megállapodás létrejött egyrészt:  

 
Hatvan Város Önkormányzata 
3000 Hatvan Kossuth tér 2. 
Adószám: 15729394-2-10 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
másrészt: 

Galgamenti Művészek Egyesülete 
Székhely: 2194, Tura Zsámboki út 50. 
Telephely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 
Adószám: 18704149-1-13 
Képviseli: Pintér Zsolt László elnök 
Bankszámla szám: 10103836-52306000-01004005 
Nyilvántartási szám: 13-02-0003974 
Honlap: https://www.gme.org.hu/ 
Email cím: galgamentimuveszekegyesulete@gmail.com 
 

között (a továbbiakban együtt: megállapodó felek) az alábbiak szerint: 
 
A Galgamenti Művészek Egyesülete - igazodva a Közösen Hatvan Kulturális Fejlődéséért helyi közösségi fejlesztési 

stratégia előírt programjához - csatlakozni kíván a városi hagyományok újraélesztéséhez. Ennek érdekében támogatási 
kérelmet nyújt be a Területfejlesztési Operatív Program CLLD „Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-
7.1.1-16-H-092–3 kódszámú kiírásra. Az egyesület egy komplex program keretében kívánja a néphagyományok, 
népszokások megismertetését és újraélesztését megvalósítani Hatvan város lakói számára. Az egyesület több területtel 
együttműködve kívánja eljuttatni a néphagyományokat minőségi programokon keresztül minden korosztály számára: 

1. Tanintézményekben (óvodák, iskolák, középiskolák) 
    a) tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök 
    b) kulturális órák  
    c) népművészeti táborok  
    d) iskolai vetélkedők, versenyek 
2. A közösségi élet terein 
    a) gyermek néptánc-oktatás 
    b) komplex családi foglalkozások  
    c) kézműves körök, nyitott műhelyek 
    d) táncházak szervezése 
    e) meglévő programok kiegészítő népművészeti programjait elősegíteni. 
A program csúcspontja minden évben a meglévő - szintén az egyesület által szervezett - Hetedhét Hatvan 

Népmesefesztivál lenne. A pályázati forrást használva kiegészül egy egyedi tematikus fesztiválprogrammal, amely egy 
rendszeres találkozót biztosítana a kiépülő hatvani népművészeti közösség számára. Hatvan Város Önkormányzata az 
egyesület kezdeményezését támogatja.  

 
A fentiek alapján a megállapodó felek vállalják: 

 
Hatvan Város Önkormányzata vállalja: 
 

• a közösségi helyek díjmentes biztosítását,  

• a rendezvények hatvani programok közé való beillesztését,  

• a programok megismerését támogató kommunikációs csatornák használatát. 
 
A Galgamenti Művészek Egyesülete vállalja: 

• A TOP-7.1.1-16-H-092–3 kódszámú, „Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című kiírás keretében pályázik a 

programok szervezésének és lebonyolításának biztosítására. 

• A szükséges beszerzési eljárásokat lefolytatja. 



• A támogatási kérelmében szereplő programokat, rendezvényeket megszervezi, lebonyolítja. 

•  A programok, rendezvények tematikáját, időpontját, részleteit Hatvan Város Önkormányzatával és annak 

intézményeivel egyezteti, a hatvani programok sorába beilleszti. 
 
A megállapodó felek vállalják, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladataikat betartják, és azokat a város 

lakossága és az egyesület tagsága körében minél szélesebb körben népszerűsítik. 
Jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll, melyet a megállapodó felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

előzetes értelmezés után 5 példányban aláírnak. 
 
Hatvan, 2019. szeptember 30. 
 
 
 ------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

 Hatvan Város Önkormányzata Galgamenti Művészek Egyesülete 
 Képviseli: Horváth Richárd Képviseli: Pintér Zsolt  
 polgármester egyesületi elnök 

 
Határozat száma:  552/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., a továbbiakban: Média-Hatvan Kft.) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00637 
azonosítószámú támogatási kérelmében megfogalmazott rendezvénysorozat megvalósításához azzal, hogy a 
Média-Hatvan Kft. pályázaton elnyert támogatását bruttó 35.949.075,- Ft összegben előfinanszírozza. A 
szükséges fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások költséghelyen a „Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
hirdető felület fejlesztése” költségsoron 7.866.400,- Ft összegben és az „FC Hatvan Egyesület – Sportfejlesztési 
program pályázati önrész” költségsorról átcsoportosítva 12.683.000,- Ft, valamint 15.399.675,- Ft összegben a 
többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll. 
A pénzösszeg felhasználásáról a Média-Hatvan Kft. az önkormányzat felé elszámolni köteles pénzügyi és szakmai 
beszámoló benyújtásával. A pénzösszeg visszafizetése a projekt pénzügyi zárásának jóváhagyását követő 30 
napon belül esedékes. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Média-Hatvan Kft.-vel a 
tárgyban kötendő támogatással kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (az összeg rendelkezésre bocsátására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  553/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési 
támogatáshoz szükséges további bruttó 12.596 e Ft összegű saját forrást biztosít. 
Az önerő biztosításhoz szükséges bruttó 12.596 e Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetésébe a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan Egyesület- Sportfejlesztési program 
pályázati önrész” költséghelyen betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  554/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a 276/2019. (IV. 25.) sz. képviselő-testületi határozatban sportfejlesztési támogatás 
címén jóváhagyott 77.598 eFt összegből 12.683 eFt-ot a 2019. költségvetési évben átcsoportosít a HACS 
pályázati önrész biztosítására.  
A sportfejlesztési támogatáshoz szükséges 12.683 e Ft összeg pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 
2020. évi költségvetésébe a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan Egyesület - Sportfejlesztési program 
pályázati önrész” költséghelyen betervezésre kerül; tekintettel arra, hogy ez az összeg csak 2020-ban kerül 
felhasználásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (támogatási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  555/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1024 Budapest, 
Rómer Flóris u. 8.) tulajdonában álló hatvani 0331/76 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút elnevezésű, 
valamint az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0331/46 hrsz.-ú kivett közút csomópontjában lévő 70,5 m 
hosszú, 7 m széles aszfalt burkolattal, kétoldali 1,25-1,5 m széles padkával megépített közlekedési létesítményt 
ingyenesen önkormányzati tulajdonba veszi.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével kapcsolatban szükséges 
eljárási cselekmények lefolytatására, valamint a szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma:  556/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, LSE-068 forgalmi rendszámú, 
Mercedes-Benz Axor 1829 L-MUT típusú kombinált csatornatisztító gépjármű elidegenítésére irányuló, az 
510/2019. (IX. 5.) számú képviselő-testületi határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és a gépjárművet elidegeníti a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.; 
cégjegyzéksz.: 10-10-020086; adószám: 11164810-2-10; cégjegyzésre együttesen jogosult: Bodnár Zoltán 
műszaki vezérigazgató-helyettes és Stregova Márta gazdasági vezérigazgató-helyettes) részére bruttó 
15.510.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-ötszáztízezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerinti 
adásvételi szerződés megkötésére.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. október 11. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  557/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan Város Önkormányzata, mint tag szavazatát az alábbiak 
szerint gyakorolja:  
 
„A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:175. § (3) bekezdése és 3:176. § (1) bekezdése 
rendelkezéseire való tekintettel a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint törzsbetéthez igazodó saját üzletrészét bevonja, és a Társaság 25.400.000,- 
Ft, azaz Huszonötmillió-négyszázezer forint összegű jegyzett tőkéjét 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint 
összeggel 15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-négyszázezer forint összegre leszállítja. 
 
A tőkeleszállítást követően a táraság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul: 
 
A Társaság jegyzett tőkéje: 15.400.000,- Ft, azaz Tizenötmillió-négyszázezer forint  
 
Az egyes tagok törzsbetétje: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Törzsbetét összege: 13.100.000,-Ft 
Apc Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Boldog Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Csány Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Heréd Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Hort Nagyközségi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagykökényes Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Petőfibánya Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Palotás Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Vanyarc Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kisbágyon Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Bér Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Ecséd Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 



Vámosgyörk Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Lőrinci Városi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Hévízgyörk Község Önkormányzata Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Kál Nagyközségi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft 
Nagyút Községi Önkormányzat Törzsbetét összege: 100.000,-Ft” 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, és az ügyvezetői tervezet 
kézhezvételétől számított  8  naptári napon belül a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  558/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy  IGEN-nel szavazzon a határozat melléklete szerinti 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövegének elfogadása tárgyában. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, és az ügyvezetői tervezet 
kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(Az 558/2019. (IX. 26.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  559/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 
24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási feladatokra vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést módosító okiratot aláírja azzal, hogy azt az aláírást követő soron következő munkaterv 
szerinti képviselő-testületi ülésre utólagos jóváhagyásra terjessze elő.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  560/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, hatvani 085 helyrajzi számú, 11848 m2 nagyságú kivett közút művelési ágú ingatlanból kb. 
5000 m2 nagyságú területrészt értékesít, amennyiben az értékesítéshez szükséges valamennyi jogszabályi előírás 
különösen a településrendezési eszközök módosítása, az önkormányzati út telekalakítása és forgalomképes 
vagyonelemmé válása megtörténik oly módon, hogy az önkormányzat az eljárási költségeket nem vállalja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 11. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  561/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3255/2 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Balassi 
B. úton található ingatlan 475 m2 nagyságú részét Pusztai István (lakcím: 3000 Hatvan, Kórház u. 7.) részére 
bérbe adja egy évi határozott időtartamra 2019. október 15. napjától 2020. október 14. napjáig havi 10.000,- Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 12.700,- Ft/hó bérleti díjért. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés megkötésére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 11. (bérleti szerződés megkötése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  562/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvan a Tanügynek 
Közhasznú Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) részére rézszínű ötvözetből készült tábla 



elhelyezéséhez a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
épületének főbejárati homlokzati falára, mely tábla kihelyezésére abból az alkalomból kerül sor, hogy a Hatvani 
Városi Értéktár Bizottság döntése alapján az iskola a fennállásának 125. évében bekerült a Hatvani Helyi 
Értéktárba. A képviselő-testület a hozzájárulást azzal a kikötéssel adja meg, hogy az alapítvány köteles a tábla 
elhelyezése során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a tábla kihelyezése 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. október 4. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  563/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hatvanas u. 4. szám alatti társasház közös 
képviselője jogviszonyának megszüntetése és az új közös képviselő megválasztásának tárgyában összehívandó 
társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a tulajdonosok többsége által kialakított állásponthoz 
csatlakozik a társasházi közös képviselő leváltása és az új közös képviselő választása napirendi pontok 
tárgyalásánál.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  564/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött vagyonvédelmi-
távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződést, valamint a karbantartási szerződést módosítja 
oly módon, hogy a Hatvani Járási Hivatal Hatvan, Balassi Bálint út 14. szám alatti épületének távfelügyeletét és a 
távfelügyeleti rendszer karbantartását 2019. október 15. napjától megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat szerinti módosításoknak megfelelő 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződés, 
valamint karbantartási szerződés aláírására.” 

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

 
Határozat száma:  565/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

 

2019. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként 
(bruttó E 

Ft) 
Óvodák   

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

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

tűz-, érintés- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 547 

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

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

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

519/2019 (IX.5.) sz. képviselő-testületi határozat alapján  ablak és fűtési berendezéseinek 
cseréjére támogatás nyújtása 166 

I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   
tisztasági festés 1 677 

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 
Grassalkovich M űvelődési Ház  (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.)   

Érintés-, tűz-és villámvédelmi hiányosságok kijavítása és új felülvizsgálatok elvégzése 1 636 
Előirányzott felhasználás összesen: 35 000 
tartalékkeret 0 

Költséghelyen rendelkezésre álló összesen: 35 000 
 

Határozat száma:  566/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú I., III., IV. számú körzeti felnőtt 
háziorvosi rendelő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.) tisztasági festésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, 
Alkotmány u. 55/A.) bízza meg bruttó 1.676.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  567/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 
24.) időszakos érintés-, villám- és erősáramú berendezések tűzvédelmi jegyzőkönyveiben foglalt hiányosságok 
javításával és a javítás utáni szabványossági felülvizsgálatának elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.974.850,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen 1.636.000,- Ft erejéig, továbbá 338.850,- Ft erejéig az 
általános tartalék terhére rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  568/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2. pontja alapján megbízza a 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a Hatvan, Nagygombos Major 28. 
szám alatti lakás égéstermék elvezetőjének javítási munkáinak soron kívül, a fűtési szezon előtt történő 
elvégeztetésével azzal, hogy az üzemeltető a ténylegesen felmerülő költségekkel csökkentheti az önkormányzat 
Lakásfelújítási Alapjába befizetésre kerülő összeget.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  569/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával, valamint a kandeláberes csatlakozási pontok (130 db) ÉMÁSZ 
szabvány szerinti átalakításával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
4.217.797,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében 1.500.000,- Ft erejéig a „Karácsonyi díszvilágítás karbantartása, fényfüzérek 
beszerzése” költséghelyen rendelkezésre áll, 2.717.797,- Ft erejéig a többletadó bevételek terhére kerül 
biztosításra.” 
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:  570/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közterületein elhelyezésre kerülő karácsonyi 
díszvilágítás elemeinek fel- és leszerelésével, valamint üzemeltetésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 5.080.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevételek terhére kerül biztosításra.” 



 
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:  571/2019. (IX. 26.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban folyó telefonos közvélemény-kutatás során 
a hatvani választópolgárokkal közölt vádakat – melyek az „önkormányzat csődjéről”, „egyes projektek bukásáról”, 
„több milliárdos önkormányzati adósságokról” szólnak – visszautasítja, tekintettel arra, hogy azok valótlanok és 
sértik Hatvan Város Önkormányzatának jó hírnevét, méltatlanok a városi közéleti hagyományokhoz, továbbá az 
állampolgárok választási akaratának csalárd módszerekkel való befolyásolására irányulnak.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a büntető feljelentést Hatvan Város 
Önkormányzata sérelmére elkövetett rágalmazás elkövetése miatt ismeretlen elkövető(k) ellen megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2019. szeptember 26-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a Hunviron Kft. megkereséséről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hunviron Kft. megkereséséről szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 
 
 

* * * 
 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2019/2020. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város köznevelési intézményeiben 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a 2019/2020. nevelési év, tanév indításáról Hatvan város 
köznevelési intézményeiben tárgyú 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. 


