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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. OKTÓBER 22-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 

 
Határozat száma:  583/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 22-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaviszonyának és tisztségének 
közös megállapodás útján történő megszüntetéséről, új ügyvezető megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról 

2. Előterjesztés a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

3. Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről 

4. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
5. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatos 

döntésről 
6. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
7. Előterjesztés a hatvani Rákóczi út melletti szervizút engedélyezési eljárásához szükséges 

környezetvédelmi munkarész elkészítéséről 
8. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház új közös képviselő választásával 

kapcsolatos döntésről 
Előterjesztő, előadó az 1-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

9. Előterjesztés a Hatvan város polgármestere által ki nem vett szabadság megváltásáról 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző” 

 
Határozat száma:  584/2019. (X. 22.) sz. képviselő-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 Bagyinszki Gyula 
ügyvezető (anyja neve: Szeles Erzsébet) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 20. A. lház. 1. em. 1. szám alatti lakos 
2019. október 18. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 2019. október 31. napjával tudomásul veszi, 
és részére a kifejtett ügyvezetési tevékenységével kapcsolatos felmentvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja.  
A képviselő-testület hozzájárul továbbá a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. és Bagyinszki Gyula között 
2015. július 1. napján létrejött munkaszerződés 2019. október 31. napjával történő közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat melléklete szerinti közös 
megegyezéssel történő megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

 
 MEGÁLLAPODÁS 

munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 

amely létrejött egyrészről  

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-031348 
 - adószáma: 23045741-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd Város Polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban, munkáltató / 
 

másrészről 

Bagyinszky Gyula 

sz. Bagyinszki Gyula 

 - szül:  
 - anyja neve:  
 - adóazonosító jele: 



 - lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 20. A. lház. 1. em. 1. 
 - mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 

– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2015. július 1. napjával létesített munkaviszonyt a munka 

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

 

közös megegyezéssel 2019. október 31. napi hatállyal 

megszüntetik. 
 

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

tárgyévi arányos ki nem vett szabadságának megváltását, egyéb járandóságait 2019. október 31. napjáig megfizeti.  

 

3. Munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napon kiadja.  

 

 Munkavállaló a munkakörét, és a birtokában lévő, a Munkáltató tulajdonát képező valamennyi eszközt, 

dokumentumot az erre kijelölt munkavállaló részére átadta. Munkavállaló Munkáltatót, illetőleg a kijelölt 

munkavállalót tájékoztatta a folyamatban lévő ügyekről, és azok elintézésével kapcsolatban minden tájékoztatást 

megadott. 

 

4. Munkáltató a munkavállaló részére a 2019. évre kiírt célprémium időarányos részét (2019. január 1. napjától 2019. 

október 31. napjáig tartó időszakra) a Munkáltatói jogokat gyakorló Önkormányzat képviselő-testülete általi 

elfogadásától számított 30 napon belül fizeti meg Munkavállaló részére. 

 

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

üzleti titokként kezeli, és azt nem hozza más harmadik személy tudomására. Munkáltató jelen megállapodás 

aláírásával minden további feltétel nélkül és visszavonhatatlanul előzetesen hozzájárul, hogy esetleges 

büntetőeljárások során munkavállaló munkája során jutott információkat, adatokat az eljáró hatóság tudomására 

hozzon, illetőleg tanúvallomást tegyen. 

 

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

egymással szemben elszámoltak, a jelen munkaviszonyból eredően egymással szemben további követelésük nincs és 

azt a jövőben sem támasztanak semmilyen jogcímen. 

 

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

nem hozhatják. 

 

A felek a jelen megállapodást elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, tanúk előtt 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Hatvan, 2019. október 22. 

 
 

Média-hatvan Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Bagyinszki Gyula 
munkavállaló 

Képv.: Horváth Richárd Hatvan város polgármestere, 
mint munkáltató 

 

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



Határozat száma:  585/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének dr. Borbás 
Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa György utca 12. szám alatti lakost 2019. november 1. napjától tartó 
határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy dr. Borbás Zsuzsanna az ügyvezetéssel kapcsolatos 
feladatait a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján 2019. november 1. napjától kezdődő és határozatlan időre szóló 
megbízási jogviszony keretében látja el. Az ügyvezető megbízási díja havi bruttó 275.000,-Ft, azaz havi bruttó 
Kettőszázhetvenötezer forint. Dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. és mint a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapítója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy dr. Borbás Zsuzsanna mind a két társaság 
ügyvezetését ellássa, az ügyvezetői tisztséget mind a két társaságnál betöltse. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a dr. Borbás Zsuzsanna Évával a határozat 
melléklete szerinti tartalommal a megbízási szerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
 - székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - adószám: 23045741-2-10 
 - cégjegyzékszám: 10-09-031348  
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 -mint megbízó / a továbbiakban megbízó 

 
másrészről: 
 
dr. Borbás Zsuzsanna Éva 

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

mint megbízott /továbbiakban megbízott/ 
 
között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 
 
A megbízási szerződés tárgya :  
 
1./ Megbízó jelen okirat aláírásával egyidejűleg megbízza megbízottat az alábbi tevékenységek folyamatos végzésével:  
 
A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű Társaság ügyvezetőjeként a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott vezető tisztségviselői és ügyvezetői feladatok ellátása.  
 
A megbízott szerződéskötésre vonatkozó nyilatkozatai:  
 
2./ A megbízott az okirat 1./ pontjában meghatározott megbízást jelen okirat aláírásával egyidejűleg elfogadja, és 
vállalja, hogy azt a szakma szabályai szerint kellő gondossággal elvégzi.  
 
A megbízott nyilatkozza, hogy a megbízási szerződés tárgyát képező tevékenység végzésére jogosult, továbbá annak 
elvégzésére megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 
 
A megbízott a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad a megbízott köteles erre figyelmeztetni. Ha a megbízó az utasításához a figyelmeztetés ellenére is 
ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. 



 
A megbízás időbeli hatálya:  
 
3./ A jelen megbízási szerződést felek 2019. november 1. napjától számított határozatlan időtartamra jön létre.  
 
A megbízási díj:  
 
4./ Megbízó vállalja, hogy megbízott részére megbízási díjként a megbízási tevékenység ellátásáért havi bruttó 
275.000,-Ft, azaz bruttó Kettőszázhetvenötezer forint/hó összeget fizet a számviteli törvény előírásainak megfelelően, 
átutalás útján akként, hogy a vonatkozó közterheket a megbízó levonja és fizeti be a költségvetés részére. A megbízási 
díj tartalmazza a megbízott tevékenysége és valamennyi kiadásának ellenértékét is.  
 
A megbízási szerződés módosítása és megszüntetése:  
 
5./ Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés megszüntetése és módosítása csak és kizárólag írásbeli alakban történhet.  
 
A megbízási szerződés megszűntetése:  
 
- Szerződő felek jogosultak jelen megbízási szerződést írásban 60 napos felmondási idő közbeiktatása mellett rendes 

felmondással indokolás nélkül megszüntetni. 
- Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg feleket a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.  
- Közös megegyezéssel felek bármikor jogosultak a szerződés megszüntetésére. 
- A megbízási szerződés bármely jogcímen történő megszüntetése írásbeli alakban érvényes. 
 
A szerződésből eredő jogviták elintézése:  
 
6./ Szerződő felek között vitás kérdés nincsen, és szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás 
kérdéseiket elsősorban peren kívül, tárgyalásokon kísérlik meg tisztázni. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges 
jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján oldják meg. 
 
Titoktartási kötelezettség:  
 
7./ Szerződő feleket a jelen megbízási szerződés alapján végzendő tevékenység vonatkozásában titoktartási 
kötelezettség terheli. 
 
Irányadó jogszabály: 
 
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megbízási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
saját kezűleg, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. október 22. 
 
 

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
megbízott 

Képv.: Horváth Richárd Hatvan város polgármestere, 
mint a tulajdonos által felhatalmazott aláíró, mint 

megbízó 

 

 
Határozat száma:  586/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint 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. alapító okiratát a határozat melléklete szerinti alapító okiratot módosító okirat szerinti 
tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a módosító okirat, valamint a cég 
cégbírósági változásbejegyzési eljárásával járó egyéb okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
 



MÉDIA-HATVAN  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ  

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRATA 

 
Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság az Egri Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-031348 cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2019. október 22. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  
 
17./ A társaság ügyvezetője: 
 
Dr. Borbás Zsuzsanna Éva (anyja neve: Kelemen Valéria Éva) 3060 Pásztó, Dózsa György utca 12. szám alatti 
lakos. 
 
Az ügyvezető külön nyilatkozat aláírásával nyilatkozott, hogy olyan ok, tény vagy körülmény – beleértve 
összeférhetetlenségi ok is –, amely személyét az ügyvezetői tisztség ellátásából kizárná (2013. évi V. törvény 3:22.§ és 
3:115. §), nem áll fenn, megbízatását elfogadta. 
Az ügyvezető nem lehet egyidejűleg a társaság és az alapító ügyvezetője, illetve képviseletre jogosultja, felügyelő 
bizottságának elnöke és tagja. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy 
törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Nem lehet Ügyvezető az, aki, illetőleg akinek közeli hozzátartozója a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
Az ügyvezető és azok közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) nem köthet a saját nevében vagy javára a közhasznú 
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi. 
A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8. § (1) 1 pontja) ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság 
tagjává nem választható meg. 
A közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Képviselet, üzletvezetés, cégjegyzés módja: 
A társaság ügyvezetője kizárólagosan és önállóan jegyzi a céget. 
Az ügyvezető jogosult a társaság képviseletére, üzletvezetésre.  
A társaság cégének jegyzése oly módon történik, hogy a céget az ügyvezető jegyzi akként, hogy a társaság előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá nevét kizárólagosan és önállóan csatolja az aláírási címpéldány szerint. 
Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. 
 
18./ Az ügyvezető jogköre, megbízatása időtartama: 
 
Az ügyvezető e tisztségre vonatkozó megbízása 2019. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan 
időtartamra szól. 
Az ügyvezető újraválasztható, illetőleg megbízatása az alapító határozatával a lejárat előtt visszavonható. Az ügyvezető 
bármikor visszahívható. 
Az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személynek okozott kárért a társaság a felelős, ugyanakkor kötelezettségei 
megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint az ügyvezető felel. 
 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 



 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 586/2019.(X.22.) számú 
képviselő testületi határozatával elfogadta. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és kellő megértés után, mint akaratommal mindenben egyezőt 
okiratszerkesztő ügyvéd előtt cégszerűen és jóváhagyólag írtam alá. 
 
Hatvan, 2019. október 22. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2019. október 22. 
KASZ:36071290 
 

Határozat száma:  587/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
- „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 39/2019. (I. 30.) számú 

határozata alapján indult, „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárásta közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  588/2019. (X. 22.) sz. képviselő-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 „Piac 
épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós 
eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beruházás becsült értéke nettó 607.652.472.-Ft 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 
280.803.957.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 607.652.472.-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 25. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  589/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 211/2019. (III. 28.) számú határozata 
alapján indult és a 423/2019. (VII. 23.) számú határozatával módosított, „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
eljárásban a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 4. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  590/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 137.492.202.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a kapcsolódó pályázat Támogatási Szerződésének 
megkötése esetén bruttó 127.558.800.-Ft összegig pályázati forrásból válik biztosítottá, ezen felül önerő 
formájában Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között szereplő „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” 
költséghelyen bruttó 50.000.000.-Ft összeg rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” 
elnevezésű, nettó 137.492.202.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.  
A bíráló bizottság a 207/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 15. (az eljárás megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  591/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 
2019/2020. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak, hogy a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák körzethatárai 
áttekintése kapcsán egy új utcát az alábbiak szerint soroljon be a körzetekbe: 
1) Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola körzetébe: Szőlő kertsor. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt 
biztosító körzethatárok megállapítása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása is 
biztosítva legyen.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Határozat száma:  592/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) a Hatvan, vasútállomás előtti területen a zöldterület-karbantartás ellenérték fejében 
történő ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást utólagosan jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (utólagos jóváhagyásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  593/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 19.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2019/2020. év 
telén létesülő mobil műjégpálya kialakítására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között „a mobil műjégpálya 2019-2020. évi 
működtetési költsége 2019. évre eső rész” költséghelyen bruttó 5.800.000,- Ft erejéig biztosított, bruttó 
13.200.000,- Ft összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  594/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 



„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. év telén létesülő mobil műjégpálya működtetési 
feladatainak ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg, 
amelyhez bruttó 19.000.000,- Ft-ot biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel az üzemeltetésre vonatkozó megállapodást megkösse azzal, hogy a jégpálya üzemeltetése körében keletkező 
bevételek (jegyértékesítés és pályabérlet bevétele) Hatvan Város Önkormányzatát illetik meg. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között „a mobil műjégpálya 2019-2020. évi 
működtetési költsége 2019. évre eső rész” költséghelyen bruttó 2.200.000,- Ft erejéig biztosított, bruttó 
16.800.000,- Ft összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megbízási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  595/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Heiszig Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 2040 Budaörs, 
Naphegy u. 20.) bízza meg a hatvani Rákóczi út melletti szervizút engedélyezési eljárásához szükséges 
környezetvédelmi munkarész elkészítésével 120.000,- Ft alanyi ÁFA mentes összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben az „Egyéb szakfeladatok / Megbízási díjak szerződések” 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:  596/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház közös 
képviseleti jogát gyakorló Intéző bizottság jogviszonyának megszüntetése és az új közös képviselő 
megválasztásának tárgyában összehívandó társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a 
közgyűlésen szavazati jogát gyakorló tulajdonosok többsége által kialakított állásponthoz csatlakozik a társasházi 
közös képviseleti jogot gyakorló Intéző bizottság 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:  597/2019. (X. 22.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 13. napján újra polgármesternek 
megválasztott Horváth Richárd részére a korábbi polgármesteri jogviszonyában, azaz 2014. október 12. és 
2019. október 13. közötti időszakban ki nem vett összesen 93 nap szabadságát megváltja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ: Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette: Lukács László 

Készült: 45 példányban 
Szerkesztőség: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 


