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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. NOVEMBER 12-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  598/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról és közszolgáltatási 
feladatok átszervezéséről, és az ezekhez kapcsolódó döntésekről 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

4. Előterjesztés az „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében szükséges 
együttműködési megállapodás megkötéséről 

5. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
6. Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 

Előterjeszt ő, előadó az 1-6. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester” 
 

Határozat száma:  599/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata a 
közterület- és intézményi karbantartás, a vadaspark és nyilvános illemhely üzemeltetése, a vízkárvédekezési 
tevékenység, a piacok üzemeltetése, a strand és az uszoda üzemeltetése, valamint a temető üzemeltetési 
közfeladatainak ellátása céljából a határozat 1. számú mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint 
létrehozza a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság). A képviselő-
testület a gazdasági társaság alapító okiratát feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:  

 
- cégneve:  Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye:  3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
- jegyzett tőke:  20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint készpénz 
- ügyvezető:  Török Éva (sz.: Hatvan, 1968.03.17., anyja neve: Gál Klára) 3000 Hatvan, Deák 

Ferenc utca 10. szám alatti lakos 
      - főtevékenység:   82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 

 Egyéb tevékenységi körök: 
 
0170’08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 
39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11’08 Út, autópálya építése 
42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
43.12’08 Építési terület előkészítése 
43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31’08 Vakolás 
43.21’08 Villanyszerelés 
43.22’ 08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés 
43.32’08 Épületasztalos-szerkezet szerelés 
43.34’08 Festés, üvegezés 
43.39’08 Egyéb befejező építés m.n.s. 
49.41’08 Közúti áruszállítás 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai tudományos, műszaki tevékenység 
81.30’08 Zöldterület-kezelés 
82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
93.11’08 Sportlétesítmény működtetése 
93.29 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 
2. A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2019. november 12. napjától kezdődő hatállyal határozatlan 

időtartamra Török Éva (sz.: Hatvan, 1968.03.17., anyja neve: Gál Klára) 3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 10. 



szám alatti lakost választja meg. Az ügyvezető 2019. december 31. napjáig megbízási jogviszony keretében, 
havi bruttó 50.000,-Ft megbízási díjért látja el ügyvezetői tevékenységét. 2020. január 1. napjától kezdődő 
hatállyal az ügyvezető határozatlan időre létrehozandó munkaviszony keretében látja el feladatait. A 
képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Az ügyvezetővel kötendő megbízási szerződés a határozat 2. számú mellékletét képezi, míg a 
munkaszerződés a határozat 3. számú melléklete. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az 
ügyvezetővel a megbízási- és a munkaszerződést aláírja. 
 

3. A képviselő-testület a társaság könyvvizsgálójának 2019. november 12. napjától 2024. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra az EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (cg. száma: 10-09021196; adószáma: 11163644-2-10; székhelye: 3300 Eger, Trinitárius u. 2..; 
képviseli: Dr. Holló István ügyvezető; MKVK: 000558, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Dr. Holló 
István könyvvizsgáló (lakcíme: 3300 Eger, Tavassy Antal utca 6.; kamarai tagsági száma: 000039) választja 
meg. A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 80.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. 

 
4. A képviselő-testület a társaság felügyelőbizottsága tagjainak 2019. november 12. napjától 2024. november 

11. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Lisztik Lászlóné sz. Kovács Katalin (anyja neve: Balog Anna) 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48. szám alatti lakos; 
2./ Hargitai Katalin (anyja neve: Parusev Markó Ilona) 3000 Hatvan, Kertész utca 5. szám alatti lakos; 
3./ Bánkutiné Katona Mária (anyja neve: Fülöp Julianna) 3016 Boldog, József Attila utca 18. szám alatti 
lakos. 

A képviselő-testület a felügyelőbizottság elnöke részére évi bruttó 150.000,- Ft összegű, a felügyelőbizottság 
tagjai részére évi bruttó 100.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.  

 
5. A képviselő-testület a Társaság alapításához szükséges 20.000.000,- Ft-os jegyzett tőkéhez szükséges 

pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: alapításkor 5.000.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi többlet 
adóbevétel terhére, a fennmaradó 15.000.000,- Ft pénzügyi fedezet betervezésre kerül Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe, tekintettel arra, hogy a Társaság a tényleges tevékenységét a 
2020. gazdasági évben kezdi meg.  

 
6. A képviselő-testület a határozat keretében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság 

alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzata nevében és 
képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje.” 

 
(Az 599/2016. (XI. 12.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  600/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Hatvani Szolgáltató Intézmény közalkalmazottjainak 
a Hatvani Szolgáltató Kft.-nél történő munkajogi jogutódlását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25/A. és 25/B. §-ai szerint 2019. december 31-ei fordulónappal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjét és a Hatvani Szolgáltató 
Kft. ügyvezetőjét, hogy az átadó, illetve átvevő munkáltatót terhelő tájékoztatásokat és a jognyilatkozatokat a 
munkajogi jogutódlás kapcsán megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője és a 

Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetője útján 
 

Határozat száma:  601/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2019. december 15. napjától 120 köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói 
álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 135 álláshellyel hagyja jóvá.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
 
 
 
 



Határozat száma:  602/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. út 2.), mint költségvetési szerv létszámkeretét 2019. december 15. napjától 3 álláshellyel növeli és 
összesen 71 álláshellyel hagyja jóvá.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  603/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Szolgáltató Intézmény hatályos 
szerződései tekintetében az intézmény vezetője a szerződéses partnerek részére adjon tájékoztatást a Hatvani 
Szolgáltató Kft. létrejöttéről, és szükség esetén jelezze a szerződéses jogutódlást, háromoldalú megállapodás 
megkötése érdekében járjon el, melynek keretében 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal a vonatkozó 
szerződésekbe a Hatvani Szolgáltató Intézmény helyébe a Hatvani Szolgáltató Kft. lép.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője útján 

 
Határozat száma:  604/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Smidné Vereb Julianna 
Andrea (anyja neve: Fekete Julianna) 3000 Hatvan, Tabán út 26. 4. em. 18. szám alatti lakos ügyvezető 2019. 
november 4. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 2019. november 12. napjával tudomásul veszi, és 
részére a kifejtett ügyvezetői tevékenységével kapcsolatos felmentvényt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 3: 117. § (2) bekezdése alapján megadja.  
A képviselő-testület hozzájárul továbbá a Hatvani Közétkeztetési Kft. és Smindné Vereb Julianna Andrea között 
2013. december 12. napján létrejött munkaszerződés 2019. november 12. napjával történő közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaviszonynak a határozat 
melléklete szerinti közös megegyezéssel történő megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 MEGÁLLAPODÁS 

munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
amely létrejött egyrészről  

Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság  
 

- Székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2. 
- Adószám: 24799591-2-10 
- Cg. száma: 10-09-034409 
- képviseli: Horváth Richárd Város Polgármester 
- mint munkáltató / a továbbiakban, munkáltató / 

 
másrészről 

Smidné Vereb Julianna Andrea 
 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele: 
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
– továbbiakban együtt: szerződő felek – között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük fennálló, 2013. december 12. napjával létesített munkaviszonyt a munka 

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



közös megegyezéssel 2019. november 12. 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. november 12. 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. 

november 12. napjáig tartó időszakra) a Munkáltatói jogokat gyakorló önkormányzat képviselő-testülete általi 
elfogadásától számított 30 napon belül fizeti meg Munkavállaló részére. 

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

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

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

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

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

nem hozhatják. 
 
A felek a jelen megállapodást elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, tanúk előtt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. november 12. 
 

Hatvani Közétkeztetési  
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Képv.: Horváth Richárd, Hatvan város 
polgármestere, mint munkáltató 

Smidné Vereb Julianna Andrea 
munkavállaló 

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

Határozat száma:  605/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének Kodákné Nagy Ágnes 3200 
Gyöngyös, Warga László út 20. 3/15. szám alatti lakost 2019. november 12. napjától tartó határozatlan 
időtartamra megválasztja akként, hogy Kodákné Nagy Ágnes az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a Ptk. 
3:112. § (1) bekezdése alapján 2019. november 12. napjától kezdődő és határozatlan időre szóló munkaviszony 



keretében látja el. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 450.000,- Ft, azaz havi bruttó Négyszázötvenezer forint. 
Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Kodákné Nagy Ágnessel a határozat 
melléklete szerinti tartalommal megkötendő munkaszerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
M u n k a s z e r z ő d és 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2 
 - cg.száma: 10-09-034409 
 - adószáma: 24799591-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
 
másrészről:  
Kodákné Nagy Ágnes 

- Születési hely és idő:  
- Anyja születési neve:  
- Lakcím:  
- Adóazonosító jele:  
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy munkáltató munkavállalót 2019. 
november 12. napjától kezdődő határozatlan időre munkaviszony keretében alkalmazza, míg munkavállaló kijelenti, 
hogy munkáltató alkalmazásába lép.  
 
Felek rögzítik, hogy a Munkavállaló jelen munkaviszonya keretében a Munkáltató vezetője, így jelen jogviszonyra a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208-211. §-aiban szabályozott rendelkezések 
irányadóak. 
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító 
okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 450.000,-Ft/hó, azaz Négyszázötvenezer forint/hó  
 
Munkáltató munkavállaló részére évente prémium feladatokat ír elő, melyek teljesülése esetén a munkavállaló a 
prémium kiírásban meghatározott összegű juttatásra jogosult.  
 
3./ Amennyiben Munkáltató esetenként egyéb juttatásokat is biztosít Munkavállaló részére, úgy azokat a bérjegyzék 
tartalmazza. A munkabér kifizetése a tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes. 
 
4./ Munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-
testületét képviselő Hatvan város polgármestere gyakorolja. 



 
5./ Munkavállaló Felek eltérő megállapodásának hiányában munkáját a munkáltató székhelyén - illetőleg amennyiben a 
munkáltató által meghatározott feladat jellege ezt indokolja, úgy a feladat ellátásához szükséges társasági telephelyen, 
fióktelepen, illetőleg a konkrét feladat által meghatározott egyéb helyen - köteles végezni. 
 
6./ A munkavállaló havi munkaidő beosztását maga állapítja meg, munkavállaló éves rendes szabadsága 50 %-ával 
maga rendelkezik. A munkavállalót a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésért ellenérték nem illeti meg. 
 
7./ Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatkörébe tartozó munkát becsületesen és lelkiismeretesen 
elvégzi, a kapott utasításokat teljesíti, betartja a munkavédelmi rendelkezéseket és előírásokat, valamint a 
munkafegyelemre vonatkozó egyéb szabályokat. Munkavállaló elismeri, hogy őt munkáltató jelen okirat aláírását 
megelőzően már részletes munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítette. 
 
8./ Munkavállaló, mint vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlan károkozás esetén az Mt. 209 § (4) 
bekezdése, valamint a 179 §-a szerint tartozik felelősséggel. 
 
9./ A jelen határozatlan időre létesített munkaviszony megszűnik, ha felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy 
felek valamelyike azt egyoldalúan felmondja.  
 
Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 
legfeljebb azonban az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése 
esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. 
 
Munkavállaló tudomással bír arról, és elfogadja, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló szerve Hatvan 
Város Önkormányzata az ügyvezetői megbízatását bármikor határozatával visszavonja, ezen határozat jelen 
munkaszerződés megszűnését is maga után vonja. 
 
10./ Felek jelen munkaszerződés aláírásával egyidejűleg kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú 
felmondás alapjául szolgáló lényeges kötelezettség megszegésének tekintik - többek között - az alábbi magatartásokat: 
 
a./ a munkafegyelem rendszeres megsértése  
b./ a mindenkor szükséges változó tevékenység fel nem vállalása vagy nem az elvárásnak megfelelő fogadása eseten 
c./ olyan magatartás tanúsítása, mely a munkaadó társaság érdekeit súlyosan sérti 
d./ a munkáltatói jogokat gyakorló személy utasításának be nem tartása 
e./ a munkáltató üzleti tevékenységére vonatkozó üzemi, üzleti titoktartási kötelezettség megszegése 
h./ a munkáltató szervezeti rendszerében megjelölt további vezető állású munkavállalókkal együttműködés hiánya 
 
11./ A munkavállaló további munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet kivéve, 
ha tudományos, oktatói, illetve szerzői jogi védelem alá eső tevékenységre létesítette azt. A munkavállaló nem 
szerezhet részesedést- nyilvánosan működő részvénytárságban való részvényszerzés kivételével - a munkáltatóéval 
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más 
gazdálkodó szervezetben. A munkavállaló nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket.  
A munkavállaló köteles bejelenteni, ha a közeli hozzátartozója tagja lett a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, illetőleg 
vezetőként munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet folytató 
munkáltatónál.  
 
12./ Ha a munkavállaló a 11./ pontban meghatározott tilalmat megszegi, a munkáltató jogosult a munkavállaló 
munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni, a munkáltató kártérítést követelhet, vagy kártérítés helyett 
követelheti, hogy a munkavállaló a saját részére kötött ügyletet engedje át, vagy a más számlájára kötött ügyletből eredő 
hasznát kiadja, vagy arra vonatkozó követelését a munkáltatóra engedményezze. 
 
13./ Munkavállaló nyilatkozik, hogy foglalkozás egészségügyi vizsgálaton részt vett és nincsen semminemű olyan 
betegsége, melyet a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos és munkáltató részére nem közölt volna. 
 
14./ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a munkáltató jogos 
gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.  
 
Munkavállaló a munkaviszonya fennállása alatt és azt követően is köteles a munkáltató tevékenységéről tudomására 
jutott információkat, adatokat és tényeket bizalmasan kezelni, azokat a munkáltató hozzájárulása nélkül harmadik 
személyekkel nem közölheti. Ezen kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló kártérítési felelősséggel tartozik a 
munkáltatónak. 



 
15./ Jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, de különösen 
a Munka Törvénykönyvének szabályai az irányadók. 
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és 
helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 
 
Hatvan, 2019. november 12. 
 

Hatvani Közétkeztetési Kft. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

munkáltató 

Kodákné Nagy Ágnes 
munkavállaló 

 
Határozat száma:  606/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa jóváhagyja a Hatvani 
Közétkeztetési Kft. alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan 
Város polgármesterét a módosító okirat, és a társaság cégbírósági változásbejegyzési eljárásával járó egyéb 
okiratok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI 

KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRATA 

 
Hatvan Város Önkormányzata alapító megállapítja, hogy Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság az Egri 
Törvényszék Cégbíróságán a cégjegyzékbe a 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyzésre került. 
 
A tásaság alapítója az alapító okiratot 2019. november 12. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvényrendelkezéseit figyelembe véve az alábbiak szerint módosítja.  

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 
Név: Kodákné Nagy Ágnes 
Lakcím: 3200 Gyöngyös, Warga László utca 20. 3/15. 
Az ügyvezetői megbízatás  határozatlan időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 12. 
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 606/2019.(XI.12.) 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. november 12. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 
 
Jelen módosító okiratot 
készítettem és ellenjegyzem: 
Hatvan, 2019. november 12. 
KASZ: 36071290 
 



Határozat száma:  607/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására szóló szerződést a határozat 
melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelő tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződést módosító okirat 
 
Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth 
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna 
ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

I. Előzmények 
 
1.) Felek rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) rendeletében önként vállalt feladatai között 
deklarálta a közművelődési közfeladatok között a helyi közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, elősegítése 
közszolgáltatást, melynek nyújtása céljából létrehozott közszolgáltatóval megrendelő műsorszolgáltatási 
tevékenység ellátása tárgyában közszolgáltatási szerződést kötött. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közszolgálati műsorszolgáltatási feladatok ellátására 

601/2010. (X.28) sz. határozatával létrehozta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságot, melynek keretein belül kívánja végezni a helyi közszolgálati műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs feladatokat. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 728/2018. (XI.29.) sz. 
határozatával közszolgáltatási szerződést kötött a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására.  

 
3.) A 2018. november 29. napján megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződést IV. 1. pontját Felek 2019. január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint 
módosítják: 

 
IV. Pénzügyi rendelkezések 

 
1.) Megrendelő a jelen szerződés szerinti közszolgáltatási feladatok ellátásának éves pénzügyi fedezetét, 

melyet a felek Közszolgáltató által elkészített és Megrendelő által elfogadott tárgyévi üzleti terv alapján 
határoznak meg, havi tizenkét egyenlő részletben, átalány formájában biztosítja Közszolgáltató részére 
oly módon, hogy a havi átalánydíjat a tárgyhó 5. napjáig, számla ellenében átutalja Közszolgáltató 
bankszámlájára. A Közszolgáltató az éves üzleti terv elfogadásáig előlegszámla beadására jogosult. 

 
A díj magában foglalja a II. fejezet 1. pontjának a), b), c), d) f) és g) alpontokban foglalt tevékenység 
ellenértékét.  

 
A II. fejezet 1. pontjának e) alpontjában foglalt tevékenység teljesítéséért járó ellenérték a megrendelő 
rendezvényekhez kapcsolódó igényei szerinti ütemezésnek megfelelően kerül elszámolásra. Ebben a 
körben a közszolgáltató a megrendelővel előzetesen egyeztetett tartalmú előlegszámla benyújtására is 
jogosult.  

 
4.) A Közszolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 

maradnak.  
 



5.) Jelen közszolgáltatási szerződést módosító okirat rendelkezéseit Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 607/2019.(XI.12.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta. 

 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Hatvan, 2019. november 12. 
 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő  
 

 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 

 
Határozat száma:  608/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Népkertben lévő hatvani 
2647/7 hrsz.-ú ingatlan területén az „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében kialakítandó 
mintegy 254 m2 nagyságú mobil kosárlabda félpálya megvalósításához. 
A kialakítandó kosárlabda félpálya telepítése során a munka- és balesetvédelmi szakmai szabályokat be kell 
tartani. Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  609/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” 
keretében kialakítandó mobil kosárlabda félpálya megvalósításához együttműködési megállapodást köt a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségével (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) és a Triton Triatlon Club 
Hatvan Sportegyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.). A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről  

Név: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Adószám: 19012504-2-42 

Képviselő: Bodnár Péter főtitkár 

a továbbiakban:  MKOSZ 
másrészről, 

Név: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Adószám: 15729394-2-10 

Képviselő: Horváth Richárd polgármester 

a továbbiakban:  Önkormányzat 
harmadrészről 

Név: Triton Triatlon Club Hatvan SE /Kosárlabda Szakosztály/ 
Székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13. 

Adószám: 18582004-1-10 

Képviselő: Oláh Gábor 

a továbbiakban:  Sportszervezet 



között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.  

 

Előzmények 
 

Az MKOSZ – a látvány-csapatsport támogatás rendszerében megvalósított a tárgyi eszköz beruházás eredményeként – 

„MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében, szabadtéri mobil kosárlabda pályák kihelyezését tervezi, 

ezzel népszerűsítve a kosárlabda sportágat, ezen belül a 3x3 szakágat, továbbá erősítve a szakszövetség 

tagszervezeteiként működő helyi sportszervezetek és az önkormányzatok sport területén kialakított együttműködését, 

elősegítve ezzel az önkormányzatok jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatainak ellátását. Felek 

fentiekre tekintettel megállapodást kötnek, amelynek részleteit az alábbiak szerint határozzák meg. 

 

I. A Megállapodás tárgya 
 

1. A Megállapodás tárgya a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének kizárólagos tulajdonát képező, a 

Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet szerinti  1 darab szabadtéri kosárlabda 

félpálya, 1 darab kosárlabda palánkkal és gyűrűvel (a továbbiakban jelen együttműködési megállapodásban 

együtt: Mobil kosárlabda félpálya) Önkormányzat területén történő kihelyezése, ezáltal a Sportszervezet, az 

Önkormányzat és a helyi lakosok részére történő használat biztosítása. 

 

2. Mobil kosárlabda pálya helyszínéül szolgáló ingatlan adatai:* 

 

Név :  Népkert 

Cím: 3000 Hatvan hrsz: 2647/7 

Helyrajzi szám: 2647/7 

Név:  

Székhely:  

Adószám:  

Amennyiben az ingatlan harmadik 

személy vagyonkezelésében áll, a 

vagyonkezelő adatai:  

Képviselő:  

 *A táblázat releváns részei kitöltendőek. 

 

II. A Megállapodás időbeli hatálya 
 

1. A Felek a Megállapodást a Megállapodás Felek általi aláírásának napjától határozatlan időre kötik. 

 

III. MKOSZ jogai és kötelezettségei 
 

1. Az MKOSZ vállalja, hogy az I.2. pont szerinti, az Önkormányzat által a Megállapodás 1. számú mellékletnek 

megfelelően előkészített helyszínen, az előkészítés befejezésétől számított 30 napon belül a Mobil 

kosárlabdapálya kihelyezéséről saját költségén, megbízott szakemberei igénybevételével gondoskodik. 

2. A Mobil kosárlabdapálya kihelyezéséért – ideértve a Mobil kosárlabdapálya Önkormányzat jogszabályban 

meghatározott sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása keretében megvalósuló használatot – 

ellenszolgáltatásra nem jogosult.  

3. Jogosult a Megállapodásban foglaltak, valamint a Mobil kosárlabdapálya kihelyezésének és rendeltetésszerű 

használatának ellenőrzésére. 

4. Az MKOSZ kizárólagosan jogosult a Mobil kosárlabdapályán reklámozási tevékenység folytatására, amellyel 

összefüggésben az esetleges reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben foglalt kötelezettségek szintén őt 

terhelik. 

 

IV. Önkormányzat jogai és kötelezettségei 
 

1. Jelen Megállapodás aláírásától számított 30 napon belül, az I.2. pont szerinti helyszínen, saját költségén és 

megbízott szakemberei igénybevételével elvégzi a Mobil kosárlabdapálya telepítéséhez szükséges az 1. számú 

mellékletben meghatározott előkészítő munkálatokat.  

2. Vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt az MKOSZ által az 1. számú mellékletben meghatározott műszaki 

és használati feltételeket biztosítja. 

3. Vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi, és bemutatja az MKOSZ megbízott 

projektfelelőse részére. 



4. Amennyiben az előkészítés építési engedélyköteles, úgy a dokumentációhoz csatolja az engedélyes 

építésztervet. 

5. Tudomásul veszi, hogy a Mobil kosárlabdapálya installációját csak az MKOSZ által kijelölt szakember 

végezheti. 

6. Igény esetén közreműködik a Mobil kosárlabdapálya kialakításában. 

7. A jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatai keretében jogosult a használat helyi lakosok 

részére történő biztosítására. 

8. Tudomásul veszi, hogy a Sportszervezet sporttevékenysége prioritást élvez és a Sportszervezet jogosult az 

általa szervezett sportesemények – például, de nem kizárólagosan az edzések, versenyek – kapcsán 

előzetesen egyeztetett alkalmakon és időpontokban a kizárólagos használatra. 

9. Kijelenti, hogy a megállapodás céljára és az Önkormányzat jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos 

feladataira tekintettel a használatot mindenki számára térítésmentesen biztosítja. 

10. Kötelezettséget vállal, hogy a Mobil kosárlabdapálya mellett, jól látható helyen, egy tájékoztató táblát helyez 

ki a szerződés időtartam alatt, amelyben informálja a használókat, hogy a Mobil kosárlabda pálya az „MKOSZ 

Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében valósult meg.   

11. Vállalja, hogy egy rövid, legfeljebb két oldalas beszámoló és a tájékoztató tábláról és a Mobil kosárlabda 

pályáról készített fényképes dokumentáció (legalább két darab) MKOSZ részére történő megküldését a 

kihelyezéstől számított harminc napon belül. 

12. A Megállapodás időbeli hatálya alatt köteles a Mobil kosárlabdapálya legnagyobb gondossággal való 

kezeléséről, állagának, használhatóságának megőrzéséről folyamatosan gondoskodni.  

13. A Mobil kosárlabdapálya rendeltetésszerű használatáért az Önkormányzat vállalja a felelősséget. A 

rendeltetésellenes vagy Megállapodás ellenes használattal okozott kárért a polgári jog általános szabályai 

szerint felelősséggel tartozik. 

14. Karbantartási kötelezettségének eleget tesz és a használat során fellépő károkat saját költségén kijavíttatja. 

15. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Mobil kosárlabdapálya megsemmisül, vagy rendeltetésszerű 

használatra véglegesen alkalmatlanná válik, az MKOSZ nem köteles új Mobil kosárlabdapályát biztosítani.  

16. Vállalja, hogy amennyiben az I.2. pontban meghatározott ingatlan harmadik személy vagyonkezelésében áll, 

az Önkormányzat és a vagyonkezelő a Mobil kosárlabdapályával összefüggésben felmerülő kérdéseket - jelen 

megállapodásban foglaltaknak megfelelően - külön megállapodásban rendezik. 

17. Kijelenti, hogy a Mobil kosárlabdapályán semmilyen változtatást nem végez, ideértve különösen, de nem 

kizárólagosan bármely reklám megjelenítését. 

18. Vállalja, hogy a Mobil kosárlabda pályára, annak átadás-átvételétől számított 8 napon belül, a bekerülési 

értéknek megfelelő vagyonbiztosítást köt, vagy meglévő biztosítását a Mobil kosárlabdapályára kiterjeszti és 

e jogviszonyt a szerződés időtartama alatt folyamatosan fenntartja. E vagyontárggyal kapcsolatos biztosítás 

Kedvezményezettjeként az MKOSZ-t jelöli meg, és a biztosítási dokumentáció másolatát az MKOSZ által 

megbízott projektvezetőnek 30 napon belül átadja. A dokumentum a Megállapodás 2. számú mellékleteként, 

annak elválaszthatatlan részét képezi. 

19. Mivel a Mobil kosárlabdapálya továbbra is az MKOSZ tulajdonát képezi, Önkormányzat azt nem értékesítheti, 

arra zálogjogot vagy haszonélvezeti jogot nem alapíthat, egyéb módon nem terhelheti meg. 

20. Tudomásul veszi, hogy a Megállapodás megszűnése esetén nem tarthat igényt az 1. számú mellékletben 

meghatározott előkészítő munkálatokkal összefüggésben felmerült költségei megtérítésére.  

21. Tudomásul veszi, hogy a Mobil kosárlabdapályát kizárólag az MKOSZ jogosult reklámtevékenységre használni 

és ezzel összefüggésben az általa kihelyezett reklámok vonatkozásában az esetleges reklámadóról szóló 2014. 

évi XXII. törvényben foglalt kötelezettségek Önkormányzatot nem terhelik.  

 

V. Sportszervezet jogai és kötelezettségei 
 

1. Jogosult a Mobil kosárlabdapálya térítésmentes rendeltetésszerű használatára. 

2. Tudomásul veszi, hogy a Mobil kosárlabdapálya használatára nem kizárólagosan jogosult és az Önkormányzat, 

jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladatai keretében jogosult a használat helyi lakosok 

részére történő biztosítására.  

3. Amennyiben kizárólagosan kívánja használni a pályát, azt az Önkormányzattal (vagy vagyonkezelővel) 

előzetesen egyeztetni köteles. 

 
VI. A Megállapodás megszűnése 

 

1. A jelen Megállapodást Felek jogosultak, harminc napos felmondási idő mellett felmondani. 

2. Az MKOSZ Megállapodást rendkívüli felmondással, kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, 

elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben: 



a) jelen megállapodásban foglaltak súlyos megsértése esetén – ideértve az Önkormányzat 

Sportszervezettel kapcsolatban vállalt kötelezettségek megsértését is; 

b) a rendeltetés vagy Megállapodás ellenes használatról történő tudomásszerzés esetén; 

c) amennyiben az Önkormányzat a szerződés IV.18. pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

3. A Megállapodás megszűnik továbbá ha a bíróság elrendelte az Önkormányzattal szemben a csődeljárást vagy 

a felszámolását.  

4. A Megállapodás megszűnésekor az Önkormányzat köteles a Mobil kosárlabdapályát az MKOSZ részére 

visszaszolgáltatni. 

5. A Megállapodás megszűnése esetén az Önkormányzat nem tarthat igényt az 1. számú mellékletben 

meghatározott előkészítő munkálatokkal összefüggésben felmerült költségei megtérítésére, illetve nem 

követelheti az MKOSZ-tól az eredeti állapot helyreállítását, vagy azzal kapcsolatban felmerült költségeinek 

megtérítését.  

 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

1. Felek kijelentik, hogy részéről a Megállapodás megkötését kizáró körülmény nem áll fenn. 

2. A Megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban módosíthatják. 

3. Kapcsolattartók: 

 

• MKOSZ részéről:  

név: Deme Klára  

telefonszám: +36/30 3 585 226  

e-mail: demeclair@gmail.com  

 

• Önkormányzat részéről:  

név: Kötél Gábor 

telefonszám: +36 37 542-305 

e-mail: palyazat@hatvan.hu 

 

• Sportszervezet részéről:  

név:  

telefonszám:  

e-mail:  

 

4. A Felek a Megállapodás során felmerült vitás kérdésekben kötelesek megkísérelni az egyezségkötést, 

egyezség esetén a Felek – a jogszabályokban foglalt feltételek betartásával – a Megállapodást közös 

megegyezéssel írásban módosíthatják. 

5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt és nincs 

tudomása arról, hogy vele szemben ilyen eljárás lenne folyamatban. 

6. Felek kijelentik, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megállapodásban foglalt jogok 

gyakorlásában korlátozná, vagy zavarná. 

7. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

előírásai az irányadók. 

8. A Megállapodás hat eredeti példányban készült, példányonként négy oldal terjedelemben, amelyből a Felek 

két két példányt kapnak. A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írták alá. 

 

1. számú melléklet – Mobil kosárlabda pálya műszaki sporttechnológia  

2. számú melléklet – Biztosítási dokumentáció 

 

Kelt, ……………………………………… Kelt, ……………………………………… Kelt, ……………………………………… 

……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. 

MKOSZ Önkormányzat Sportszervezet 
 

Határozat száma:  610/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló 
eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 



Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült értéke nettó 
11.005.190.-Ft.  
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos energia 
beszerzése”, becsült értéke nettó 19.762.844.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
30.768.034.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló 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; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 15. (az összefoglaló tájékoztatás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  611/2019. (XI. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-sziget felett 
megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési projekt keretén belül a 
gyalog- és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd hídszemléjével és hídvizsgálatával a VIA-PONTIS 
Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág utca 8.) bízza meg bruttó 1.206.500,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


