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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
30/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete  

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

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
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.) 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(Első lakástulajdon megszerzéséhez támogatásban részesíthető az a Hatvan közigazgatási területén lakást 
vásárolni vagy építeni szándékozó kérelmező, aki:) 

c) amennyiben egyedülélő és a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 350.000 Ft-ot, 
d) amennyiben családos és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 300.000 

Ft-ot,” 
 
2. § A R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az első lakástulajdon megszerzése esetén a kérelmező első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásaként 

legfeljebb 1.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő és 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesülhet a 2. mellékletben foglalt pontrendszer szerinti érékelés alapján.  

(2) A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetésének időtartama a támogatási összegnek 
megfelelően az alábbiak szerint alakul: 

a) 500.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásig 5 év, 
b) 501.000-700.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásig 6 év, 
c) 701.000- 1.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatásig 7 év.” 
 
3. § A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba és 2019. december 2-án hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
Hatvan, 2019. november 28. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

1. melléklet a 30/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 11/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Pontrendszer  

 
 A B C 

1 A kérelmező hatvani lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik 

1. év 
2-10. évenként 
10. év után évenként 

2 pont 
5 pont 
7 pont 

2 A kérelmező hatvani munkaviszonnyal 
rendelkezik 

1-10. évenként 
10. év után évenként 

3 pont 
5 pont 

3 A kérelem benyújtásakor meglévő gyermek gyermekenként 
gyermekét egyedül nevelő 
személy esetében további 

10 pont 
15 pont 

 
2. A támogatás összege  

 
 A B C 

 Pontszám Visszatérítendő 
támogatás (e Ft) 

Vissza nem térítendő 
támogatás (e Ft) 

1 250 pont felett 1.000 500 
2 230-250 pontig 800 400 
3 190-229 pontig 700 350 
4 150-189 pontig 600 300 
5 1-149 pontig 500 250” 

 



Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
31/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésér ől szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

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

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

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 8.130.509 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 12.045.793 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege - 50.896 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

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

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

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

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 471.545 e Ft 
b) Helyi adók 3.989.015 e Ft 
c) Átengedett központi adók 70.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.971.397 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 162.013 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 1.429.523 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 29.861 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.155 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 2.216.599 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány  54.325 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 178.798 e Ft 
jd) intézményi pénzmaradvány 50.896 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 1.414.666 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 12.045.793 e Ft”  

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

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 2.052.313 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 794.213 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.232.590 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 2.777.230 e Ft 
felújítás 846.680 e Ft 
felhalmozásra átadott 2.624.752 e Ft 
kölcsönök 40.948 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 83.087 e Ft 
felújítások 28.065 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 1.000 e Ft 
c) Tartalék  
ca) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 251.510 e Ft 
cb) Általános tartalék  2.743 e Ft 
cc) Elkülönített egyensúlyi tartalék 1.000 e Ft 
d) Hiteltörlesztés 309.662 e Ft 



Önkormányzati kiadás összesen: 12.045.793 e Ft” 
 

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. a 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 
4. § (1) Ez a rendelet 2019. november 30-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 1-től kell 

alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2019. december 1-jén hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. november 28. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 31/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  612/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
Napirend el őtt:  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

2. Előterjesztés szakképzési megállapodás megkötésének véleményezéséről 
3. Beszámoló a kiemelt sportegyesületek 2019. évi működéséről 
4. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 
5. Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 

vállalkozói szerződésének módosításáról 
6. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
7. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
8. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2020. évi 

költségeinek finanszírozásáról 
9. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 
10. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
12. Beszámoló az önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-12. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
14. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. I-

III. negyedévi előirányzat módosításáról, pénzügyi teljesítéséről, Társulási Tanácsába tag delegálásáról 
és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába 
tag delegálásáról 

15. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tisztségviselőinek 
megválasztásáról 

16. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, az új ügyvezető megválasztásáról, telephely 
létesítéséről, társaság nevének változásáról, felügyelőbizottsági tagok lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról, tevékenységi körök 
módosításáról, jegyzett tőke emeléséről és az alapító okirat módosításáról 

17. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
18. Előterjesztés a Robert Bosch út és a hatvani 0331/76 hrsz.-ú út megnevezésű ingatlanon létesült 

csomópont egy részének önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
19. Előterjesztés a hatvani 3825/1 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Dembinszky utcában található, kivett 

sporttelep megnevezésű ingatlan tulajdonjogának árverésen történő megszerzéséről 
20. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Program 

keretében megvalósuló pályázattal kapcsolatos döntésről 
21. Előterjesztés az „Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” felhívásra benyújtandó 

pályázatról 
22. Tájékoztató a 2018-2019. évi pályázatokról 
23. Előterjesztés a Hatvani Thai Box Egyesület pályázatának megvalósításához szükséges anyagi 

hozzájárulásról 
24. Előterjesztés nyilatkozat, valamint tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és 

Szabadidő Klub Sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztéséhez 
25. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának 

felülvizsgálatáról 
26. Előterjesztés a közterület-használati díjak felülvizsgálatáról 
27. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyásáról 
28. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn 

túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
29. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről 



30. Előterjesztés Hatvan város vízkár-elhárítási tervének aktualizálásával kapcsolatos döntésről 
31. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről 
32. Előterjesztés az e-közmű szolgáltatás ellátásáról 
33. Tájékoztató Hatvan város 2020. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
34. Tájékoztató a 2019/2020. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 14-34. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
 

35. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Szabó János főépítész 

36. Egyebek  
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról  
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  613/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 366. (V. 30.), 565. (VIII. 30.) számú 2018. évi; és a 167. (III. 
28.), 232. (IV. 12.), 278., 279. (IV. 25.), 297. (V. 15.), 433. (VII. 23.), 443., 452., 453., 457., 458., 459., 460., 461., 
462., 463., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 475., 476., 477. (VIII. 15.), 495., 496., 499., 
500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507., 508., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 
521., 523., 524., 525., 526., 527., 528. (IX. 5.), 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 541., 542., 
543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 551., 552., 554., 557., 558., 560., 561., 562., 565., 566., 567., 569., 570., 
571. (IX. 26.), 573., 574., 575., 576., 577., 578., 579., 580., 581., 582. (X. 21.), 584., 585., 586., 591., 592. (X. 22.) 
számú 2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja.” 

 
Határozat száma:  614/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal – a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos végrehajtási 
feladatokra vonatkozóan – megkötött együttműködési megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja 
2019. december 1-i hatállyal a határozat mellékletében foglalt szöveggel.  
A képviselő-testület elfogadja az együttműködési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 614/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  615/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete - (a jelenlegi szakképzett munkaerőhiányt és a várható piaci 
folyamatokat figyelembe véve) - támogatja, hogy a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium 
és Felnőttek Általános Iskolájában a 2020/2021-es tanévtől érettségire épülő szakképzésben, nappali rendszerű 
képzésben és felnőttoktatás keretében esti tagozaton a 2020/2021. tanévtől új képzések induljanak.  
A képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Gróf Batthyány Lajos Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium és 
Felnőttek Általános Iskolája, valamint fenntartója, a Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és 
Kulturális Alapítvány nem vett részt önkormányzati támogatási programban, nem részesült önkormányzati 
pénzügyi támogatásban.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 30. (értesítés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  616/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert u. 2.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  617/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi 
út MÁV Sporttelep) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 



 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  618/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhely: 
3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  619/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület Atlétikai 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  620/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  621/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  622/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club Hatvan Sportegyesület Kosárlabda 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  623/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Bocskai út 22.) 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 3. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  624/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) megkötött 2019. évi együttműködési megállapodást módosítja akként, 
hogy 2019. évre további 5.469.000.- Ft működési támogatást, továbbá 1.500.000.- Ft fejlesztési támogatást nyújt a 
kérelem alapján.  
A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben az Általános tartalék költségsoron áll rendelkezésre.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító 
okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 



Határozat száma:  625/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft.-vel (székhely: 2100 Gödöllő, Remsey Jenő 
körút 11. fsz. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós 
ügyvezető) az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött szerződést közös megegyezéssel módosítja és 
a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Feladat-ellátási szerződés a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., KSH azonosító: 
1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
megrendelő),  
másrészről a DentoGál Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Remsey Jenő körút 11. fsz., cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-
4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós ügyvezető), mint egészségügyi szolgáltató (a 
továbbiakban: szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett:  
 
Előzmény: 
Felek rögzítik, hogy 2014. április 30. napján egészségügyi vállalkozási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek 
egymással, melyet többször módosítottak, kiegészítettek. A felek a szerződést – jelen szerződés keretében – közös 
megegyezéssel módosítják és egységes szerkezetbe foglalják. 
 
1.) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltató a Hatvan város területén lévő 1. számú fogorvosi körzetben a 
betegellátást praxisjoggal rendelkező személy hiányában helyettesítéssel, alkalmazott fogorvos bevonásával  a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM 
rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, biztosítja a fogorvosi alapellátásokat, a vegyes fogászati 
járóbetegellátást. A szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fogorvosi feladat ellátásához szükséges és 
előírt működési engedéllyel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással 
rendelkezik, így a jelen szerződésben foglalt tevékenység végzésére jogosult. 
 
2.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az idevonatkozó 
egyéb jogszabályi előírások figyelembe vételével Dr. Józsa Alexandra (orvosi nyilvántartási száma: 89062) személyes 
közreműködésével biztosítja a fogorvosi tevékenységet. Ellátja a Hatvanban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező biztosítottak, illetve a hozzáfordulókat is, ha betegségük miatt azonnali fogászati ellátásra szorulnak. 
A szolgáltató az alábbi közoktatási intézményben iskolafogászati ellátást biztosít: Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.). 
 
3.) Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben 
szerződését megújítja, módosítja.  
 
4.) Szolgáltató működési ideje heti 30 óra. A praxis rendelési ideje: hétfőn 8 órától 14 óráig; iskolafogászat kedd és 
csütörtök 14 órától 20 óráig; szerda és péntek 8 órától 14 óráig tart. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését, a 
rendelési idő betartását a jogszabályi keretek között ellenőrizni. 
5.) Szolgáltató vállalja, hogy Dr. Józsa Alexandra helyettesítését szabadság, betegség, valamint egyéb akadályoztatása 
esetén Dr. Gál József Miklós (orvosi engedély száma: 72937) és Dr. Harsányi Orsolya (orvosi engedély száma:75956) 
látják el.  A Szolgáltató a helyettesítés díját maga vállalja. 
6.) Szolgáltató saját döntése szerint vesz részt a központi fogorvosi ügyelet munkájában, az ügyeletet működtető 
szervezettel kötött külön szerződésben foglalt feltételek alapján. 
 
7.) Szolgáltató a jelen szerződésben és az EüM rendeletben meghatározott feladatokat a jogszabályi képesítési 
előírásoknak megfelelően az általa foglalkoztatott szakalkalmazottal(kal) a mindenkori jogszabályi előírásoknak, 
szakmai és etikai szabályoknak megfelelően látja el a működési engedélyben foglalt rendelési időben. 
 
8.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és felkérésre a Heves 
Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a megrendelő számára az orvosi 
titoktartást nem sértő információkat szolgáltat. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a kötelező 
adatszolgáltatásokat teljesíti.  



 
9.) Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a városban működő fogorvosokkal, illetve a választott kollegiális szakmai 
vezetővel együttműködik.  
 
10.) Szolgáltató vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapfelszereltséget biztosítja. A megrendelő a szolgáltató 
részére az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez éves szinten 50.000 Ft összegben vissza nem térítendő 
támogatást nyújt, feltéve, hogy a szolgáltató által vásárolt eszközök számlával igazolt költsége tárgyévben a 100.000 Ft-
ot eléri. A szolgáltató támogatási igényét a Polgármesteri Hivatal egészségüggyel foglalkozó szervezeti egységéhez, az 
eredeti számla bemutatásával  (melyről az osztály jogosult másolatot készíteni az ügyintézés céljára)   tárgyév december 
15. napjáig nyújthatja be.  A megrendelő a támogatást a számla bemutatását követően 15 napon belül utalja át a 
szolgáltató részére. 
 
11.) Megrendelő a tulajdonát képező hatvani 3128 hrsz.-on felvett fogorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben Hatvan, Árpád u. 2. szám alatt található, szolgáltató részére bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül bérbe 
adja. A rendelő az alábbi helyiségekből áll: kizárólagos használatú rendelő, közös használatú fogorvosi váró, közös 
használatú előtér, személyzeti és beteg WC-k, és az épülethez tartozó terület. Megrendelő a rendelő és a fogorvosi váró 
bútorzatát, berendezéseit a szolgáltató részére leltár szerint használatra átadja. A szolgáltató köteles az átvett eszközök 
karbantartásáról és a nem garanciális hibák javításáról gondoskodni.   
 
12.) Szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő közüzemi díjait a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződés alapján 
közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére megfizeti. A szolgáltató kötelezi magát, hogy a rendelő egyedileg nem 
mért közüzemi és egyéb szolgáltatások díjainak1/4 részét megrendelő által kiállított számla alapján 15 napon belül a 
megrendelő 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlájára megfizeti. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltató 
részére a fenti közüzemi számlákat egyidejűleg másolatban megküldi.   
 
13.) Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 12. pont szerinti számlákat nem egyenlíti ki, úgy a jelen 
szerződés mellékletét képező írásbeli felhatalmazás alapján megrendelő azonnali beszedési megbízás formájában a 
számláját vezető pénzintézetnél a követelést benyújtja.  
 
14.) Megrendelő vállalja, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást köt. A Szolgáltató a 
rendelőre vonatkozóan maga vállalja a riasztórendszer működtetését. Amennyiben az épületben olyan kár keletkezik, 
amelyet a biztosító a tűzjelző készülék és riasztórendszer központi működtetésének hiánya miatt nem térít meg, annak 
megtérítését a Szolgáltató köteles vállalni. 
 
15.) Szolgáltató vállalja, hogy a rendelő karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodik a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: lakástörvény) szerint azzal, hogy a rendelőhöz tartozó berendezések pótlásával  és cseréjével  kapcsolatos  
költségeket viseli; karbantartási és állagmegóvási feladatok teljesítéséről a szolgáltató a megrendelőt, a tárgyévet követő 
év március 1. napjáig írásban tájékoztatja. 
 
16.) Szolgáltató a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) bekezdésében 
meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a következő évre vonatkozólag a megrendelő felé minden év 
október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. 
Megrendelő a következő évi költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a szolgáltatót a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
17.) Szolgáltató átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet.  
 
18.) Szolgáltató vállalja, hogy a helyiségek tisztántartásáról, rendeltetésszerű használatára való alkalmasságáról 
gondoskodik.  
 
19.) Szolgáltató vállalja, hogy a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 
1.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-ának megfelelően a rendelő vonatkozásában gondoskodik a takarításról, hó- és 
síkosságmentesítéséről.  
 
20.) Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző tevékenységre használhatja, 
de bérbe nem adhatja. 
 
21.) A szolgáltató maga gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A szolgáltató köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági 
rendszabályok betartására.  



  
22.) A jogszabályi és működés feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül írásban, jelen 
szerződés módosítására, kiegészítésre javaslatot tehetnek. 
 
23.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogorvost ért esetleges 
kár esetén a megrendelő kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 
24.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a megszűnés 
napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével elszámolnak és a használatba adott berendezéseket, 
tárgyakat, eszközöket, rendelőt a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatják. 
 
25.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból megszüntetik, hiánytalanul 
átadja adathordozón az őt követő fogorvosnak a beteg adatait, törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében. 
 
26.) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő felhatalmazással 
rendelkeznek, melyet megrendelő tekintetében a 625/2019. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat biztosít.  
 
27.) Jelen szerződés 2019. december 1-jén lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést bármelyik fél 
jogosult rendes felmondása által megszüntetni 6 hónapos felmondási idő közbeiktatásával. Jelen szerződést bármelyik 
fél jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a 
másik fél nem teljesíti, így megrendelő tekintetében különösen akkor, amennyiben a szolgáltató a jelen szerződés 
szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét 
felhívás ellenére ismételten megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, 
illetve módosíthatják.  
 
28.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren 
kívül rendezik. A felek pertárgyértéktől függően kikötik a Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos 
illetékességét és annak a szerződés aláírásával alávetik magukat. 

 
29.) A felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint más egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt, helybenhagyólag 
aláírják.  
 
Hatvan, 2019. november 29. 

 
Horváth Richárd, polgármester 

 
Dr. Gál József Miklós        

Hatvan Város Önkormányzata DentoGál Kft. ügyvezetője  
megrendelő szolgáltató 

 
Határozat száma:  626/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 

10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Petró Hanna, Berki Boglárka, Gloncz Sándor, Rátz Rebeka, 
Kismihók Zente, Nagy Bori, Tóth Kende, Marczis Nóra, Petor Benett Zsombor, Szűcs Janka Zsanna, Kulyó 
Barbara, Baranyi Panna Julianna, Pap Anna, Agócs Bence és Kovács Gréta gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri 
önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz Hatszázezer forint – 
támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 
a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  627/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Markovits Kálmán Városi Uszoda kizárólagos 



tulajdonosa egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát a 2020. évben a hatvani önkormányzati 
fenntartású óvodák, a Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolák, az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást Végző Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) igénybe vegyék intézményi 
úszásoktatás céljából. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 1-től 2020. december 31-ig biztosítja az 
intézményi úszásoktatás pénzügyi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen bruttó 21.422.678.-
Ft összegben. Az óvodákra eső bruttó 3.500.438.- Ft, valamint az általános iskolákra eső bruttó 15.401.925.-
Ft az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe beépítésre kerül. Az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként bruttó 2.520.315.-Ft a 2020. évi költségvetés terhére.” 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2020. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
  2. pont: 2020. február 15. 
F e l e l ő s  : 1. pont: a köznevelési intézmények vezetői 
  2. pont: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 627/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  628/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a Hatvani 
Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (székhelye: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 8.), valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) 
részére 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig biztosítja a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ár 
kiválasztásával számított úszásoktatáshoz szükséges utazási költségek pénzügyi fedezetét a határozat melléklete 
szerint mindösszesen bruttó 2.861.310.-Ft értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák 
költségvetésébe beépítésre kerül bruttó 666.750.-Ft, a Hatvani Szent István Általános Iskolára eső bruttó 
1.422.400.-Ft az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként bruttó 772.160.-Ft a 2020. évi költségvetés 
terhére.” 
 
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 

 
(A 628/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  629/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft, + Áfa azaz Hatvanezer forint + Áfa összegű támogatást nyújt a 
„Fókuszban a szakdolgozók” címmel megrendezendő szakmai konferencia költségeinek fedezetére. 
A fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 2. (a támogatási szerződés megkötésére)     
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  630/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft + Áfa, azaz Hatvanezer forint + Áfa támogatást nyújt az 
alapítvány és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet által megrendezendő jótékonysági bál költségeinek 
fedezetére. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben, a „Polgármesteri keret” költséghelyen tervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. február 10. (a támogatási szerződés megkötésére)         
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  631/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó 
József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű utalványt ad támogatásként. Az összesen 
200.000,- Ft értékű utalványok összege, valamint azok járulékai Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a „polgármesteri keret” költséghelyen 
rendelkezésre állnak.” 



 
H a t á r i d ő  : 2019. december 14. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  632/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  633/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2020. évi belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.” 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

 
(A 633/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  634/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 
2019. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről a határozat szerinti tartalommal.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 634/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  635/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 
2019. évi költségvetésének a módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási 
Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 634/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  636/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagjaként a Társulási Tanácsba Hatvan Város Önkormányzata képviseletére Hatvan város 
polgármesterét, Horváth Richárd urat delegálja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  637/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás tagjaként a Társulási Tanácsba Hatvan Város Önkormányzata képviseletére Hatvan város 
polgármesterét, Horváth Richárd urat delegálja.” 



 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  638/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2.) tagja a Társulási Tanácsba a 3. Hatvan Körzete képviseletében 
Morvai Jánost, Kál Nagyközség polgármesterét delegálja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 10. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  639/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Széll-Fehér Martina (anyja neve: Vicián Mária) 3024 
Lőrinci, Vörösmajori út 23. szám alatti lakos ügyvezető 2019. november 26. napján kelt ügyvezetői tisztségről való 
lemondását 2019. november 30. 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság és Széll-Fehér Marina között 2015. december 17. napján létrejött 
megbízási szerződés 2019. november 30. napjával történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződést megszüntető okirat aláírására a határozat 
melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- cg.száma: 10-09-034259 
- adószáma: 24728322-2-10. 
- képviseli: Horváth Richárd polgármester  

 -      mint megbízó / a továbbiakban megbízó 

 
másrészről: 
 
Széll-Fehér Martina 

Születési hely és idő:. 
Anyja születési neve:  
Lakcím:  
adóazonosító jele:  
mint megbízott /továbbiakban megbízott/ 

 
között, a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy 2015. december 17. napján egymással megbízási szerződést kötöttek a Megbízó 
ügyvezetői feladatainak ellátására. 
 
2./ Felek közös megegyezéssel a jelen okirat 1./ pontjaiban meghatározott Megbízási Szerződést 2019. november 30. 
napjával megszüntetik.  
 
3./ Felek egymással elszámoltak, fenti megbízási szerződésből eredő és egymás felé fennálló igényük, követelésük 
nincs. 
 



4./ Jelen megbízási szerződést megszüntető okirat aláírásához Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
639/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozatával hozzájárult, és felhatalmazta a Hatvan város polgármesterét 
jelen megszüntető okiratok aláírására. 
 
5./ Felek között vitás kérdés nincs. 
 
6./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az irányadók. 
 
Jelen okiratok felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen megbízási szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
saját kezűleg, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. november 28. 
 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
képv.: Hatvan Város Önkormányzata 

képviseletében Horváth Richárd polgármester 
megbízó 

Széll-Fehér Martina 
megbízott 

 
Határozat száma:  640/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. 
§ (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének Krémer Dániel 2096 Üröm, Radnóti Miklós utca 3. szám alatti 
lakost 2019. december 1. napjától tartó határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy Krémer Dániel az 
ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a Ptk. 3:112.§ (1) bekezdése alapján 2019. december 1. napjától 2020. 
január 31. napjáig megbízási jogviszony keretében, míg 2020. február 1. napjától kezdődően határozatlan időre 
szóló munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető megbízási díja: havi bruttó 150.000,-Ft, azaz havi bruttó 
Egyszázötvenezer forint,  munkabére: havi bruttó 500.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszázezer forint.  
Krémer Dániel ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletei szerinti tartalommal 
a megbízási szerződést, valamint a munkaszerződést aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság 
 székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2 
 cg.száma: 10-09-034259 
 adószáma: 24728322-2-10 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 mint megbízó / a továbbiakban megbízó 

 
másrészről: 
 
Krémer Dániel 

Születési hely és idő:  
Anyja születési neve:  
Lakcím: 
Adóazonosító jele:  
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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 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. december 1. napjától 2020. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
jön létre.  
 
A megbízási díj:  
 
4./ Megbízó vállalja, hogy megbízott részére megbízási díjként a megbízási tevékenység ellátásáért havi bruttó 
150.000,-Ft, azaz bruttó Egyszázötvenezer 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 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 10 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. 
- Jelen szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. 
- 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. november 28. 
 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Krémer Dániel 
megbízott 

képv.: Horváth Richárd  
Hatvan város polgármestere, mint a tulajdonos által 

felhatalmazott aláíró, mint megbízó 

 

 
M u n k a s z e r z ő d és 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető  
Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2 
 - cg.száma: 10-09-034259 
 - adószáma: 24728322-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
Krémer Dániel 

- 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 2020. 
február 1. 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: - havi bruttó 500.000,-Ft/hó, azaz Ötszázezer 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 28. 
 
 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
munkáltató 

Krémer Dániel 
munkavállaló 

 
Határozat száma:  641/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság nevét az alábbiak szerint módosítja: 
A társaság cégneve: Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
A táraság rövidített cégneve: Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  642/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 
Hatvan, 5331/40 hrsz. alatt.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  643/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Fehér Józsefné 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 12/A. szám 
alatti lakos és Homonnai Albert 3000 Hatvan, Kertész utca 40. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi 
tisztségéről való lemondását 2019. november 30. napi hatállyal tudomásul veszi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  644/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak Lóskáné Hamvas 
Andrea 3000 Hatvan, Bajza utca 12. szám alatti lakost és Marján János 3000 Hatvan, István király utca 2. szám 
alatti lakost 2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig számított 5 éves határozott időtartamra 
megválasztja. 
A felügyelőbizottsági tagok díjazása: évi bruttó 100.000,- Ft, azaz bruttó Egyszázezer forint. 
A felügyelőbizottság elnökének díjazása: évi bruttó 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint.” 

 
 

H a t á r i d ő  : 2019. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 



 
Határozat száma:  645/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 16-09- 015907; adószáma: 24990321-2-16; 
székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető; a könyvvizsgálat 
ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné [Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005734; Anyja neve: Jáger 
Mária; Lakcím: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.]) választja meg 2019. december 1. napjától 2024. május 
31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján akként, hogy a díjazását havi 60.000,-Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  646/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság tevékenységi köreit 
felülvizsgálja és ennek megfelelően a társaság tevékenységi köreit az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A társaság fő tevékenységi köre: a 93.11’08 Sportlétesítmény működtetése  
 
A társaság egyéb tevékenységi körei: 
 
56.10’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.29’08 Egyéb vendéglátás 
56.30’08 Italszolgáltatás 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
74.90’08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.21’08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
81.10’08 Építményüzemeltetés 
81.21’08 Általános épülettakarítás 
81.22’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29’08 Egyéb takarítás 
81.30’08 Zöldterület-kezelés 
82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.51’08 Sport, szabadidős képzés 
90.01’08 Előadó művészet 
90.02’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
93.21’08 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
93.19’08 Egyéb sporttevékenység 
93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.04’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  647/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjét 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázezer 
forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 3.500.000,-Ft, azaz Hárommillió-
ötszázezer forint összegről 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forintra emeli. Az alapítónak a pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást 2019. december 31. napjáig kell teljesítenie akként, hogy azt befizeti a Társaság pénzforgalmi 
bankszámlájára. 
A jegyzett tőke emelését követően a társaság tőkeszerkezete az alábbiak szerint alakul: 
A Társaság jegyzett tőkéje: 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint 
Hatvan Város Önkormányzata alapító törzsbetéte: 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint 



A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az Általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  648/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete 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. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 648/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  649/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlási 
akcióról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  650/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásár során 
megmaradt 14 adag terményt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani Csoportja részére 
adományozza.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 20. (az adományozási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  651/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete az 555/2019. (IX.26.) számú határozatot hatályon kívül 
helyezi.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma:  652/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1024 Budapest, 
Rómer Flóris u. 8.) által a tulajdonában álló hatvani 0331/76 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút 
elnevezésű, valamint az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0331/46 hrsz.-ú kivett közúton megépített 
közlekedési létesítményből ingyenesen önkormányzati tulajdonba vesz 169 m hosszú és 25 m széles területet, 
melynek értéke bruttó 32.550.860,- Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével kapcsolatban szükséges 
eljárási cselekmények lefolytatására, valamint szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 30. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

Határozat száma:  653/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Dembinszky utcában található, kivett sporttelep megnevezésű, 2400 m2 nagyságú ingatlant az Elektronikus 
Aukciós Rendszer útján meg kívánja vásárolni bruttó 11.430.000,- Ft kikiáltási áron, de maximum bruttó 
14.000.000,- Ft vételáron, melyhez a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata  2019. évi költségvetéséről 
szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az árverésen való részvételre, a részvételhez 
szükséges jogi nyilatkozatok megtételére, valamint sikeres árverés esetén az adásvételi szerződés aláírására.  
Eredménytelen árverési eljárás esetén a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy 
a megismételt árverési eljáráson részt vegyen, és az ingatlanra licitáljon az értékbecslésben meghatározott 
összeg erejéig.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 29. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  654/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskolában öltözők felújítására, berendezésére, új lelátó építésére, valamint a világítás / elektromos 
hálózat korszerűsítésére vonatkozó pályázat megvalósításához a 640/2018. (IX.27.) sz. határozat alapján 
biztosított önerőn túlmenően további bruttó 4.846.556 Ft összegű többletforrást biztosít. 
A szükséges pénzügyi fedezethez az összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások közül a „HACS pályázat (VOKE 
Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” költségsorról átcsoportosításra kerül a „Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő 
és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterem felújítás pályázati önerő” elnevezésű költségsorra. 
A képviselő-testület Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe 
betervezi a „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” felhalmozási kiadást bruttó 4.846.556 Ft 
összegben tekintettel arra, hogy az összeg csak a 2020. évben kerül felhasználásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, valamint a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. november 30. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási 

Iroda útján 
 

Határozat száma:  655/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Európai Bizottsághoz az általa kiírt 
„Internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben: WiFiEU” elnevezésű pályázatra pályázatot kíván 
benyújtani 15000 EUR értékű egyszeri egyösszegű WiFi4EU-utalvány elnyerésére. A pályázat keretében a 
Kossuth téren lévő wifi-hálózat fejlesztésére, lefedettségének növelésére, valamint új nyilvános wifi-hálózat 
kiépítésére nyílik lehetőség. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
beadásához szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok aláírására, valamint a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 30. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  656/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Bizottság által kiírt „Internetkapcsolat előmozdítása 
a helyi közösségekben: WiFiEU” című pályázati kiírásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására 
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 

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

 
Határozat száma:  657/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvani Thai Box Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán u. 10.) TOP-7.1.1-16-H-092-2 azonosítószámú pályázatra benyújtott támogatási 
kérelmében megfogalmazott rendezvény megvalósításához azzal, hogy az Egyesület pályázaton igényelt 
támogatását kölcsön nyújtásával bruttó 23.520.424,- Ft összegben előfinanszírozza. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvani Thai Box Egyesülettel a tárgyban kötendő támogatással 
kapcsolatos kölcsönszerződés aláírására azzal, hogy a pénzösszeg felhasználásáról a Hatvani Thai Box 



Egyesület az önkormányzat felé elszámolni köteles pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásával. A pénzösszeg 
visszafizetése a projekt pénzügyi zárásának jóváhagyását követő 30 napon belül esedékes.  
A szükséges pénzügyi fedezethez az összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások közül a „HACS pályázat (VOKE 
Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” költségsorról átcsoportosításra kerül a „Szervezetek, alapítványok 
támogatása”  közé a „HACS pályázat önerő (Hatvani Thai Box Egyesület támogatás megelőlegezése kölcsön 
nyújtásával)” elnevezésű új költségsorra.  
A képviselő-testület a Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe 
betervezi a „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” felhalmozási kiadást bruttó 23.520.424,- 
Ft összegben tekintettel arra, hogy az összeg csak a 2020. évben kerül felhasználásra.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. (a kölcsönszerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda, valamint a 

Gazdálkodási Iroda útján 
 

Határozat száma:  658/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub 
Sportegyesülettel  (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai u. 22.) a határozat mellékletét képező közös nyilatkozatot 
teszi a „Markovits Kálmán Városi Uszoda - 3 db konténer, szárazföldi edzéshelyszínnek” elnevezésű 
sportlétesítmény-fejlesztés megvalósításához.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 658/2019. (XI. 28.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  659/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó, Vízilabda és 
Szabadidő Klub Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Bocskai u. 22.)  részére a következő uszodai 
sportlétesítmény-fejlesztésekre: 

1. 5 db rajtkő 
2. 4 db 25m-es pályaelválasztó kötél 
3. Világítás korszerűsítés 

a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Markovits Kálmán Városi Uszodában, azzal a kikötéssel, 
hogy az egyesület köteles a sportlétesítmény-fejlesztés során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a sportlétesítmény-fejlesztés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 10. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  660/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem emeli az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakáscélú helyiségek bérleti díját 2020. évre vonatkozóan.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 10. (üzemeltető értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  661/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évben a közterület-használati díjak 
mértékét nem változtatja meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  662/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3825/3 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Dembinszky és Klapka utca kereszteződésénél található önkormányzati 
tulajdonban és a Skynetcomp Kft., (székhely: 3200 Gyöngyös, Táncsics u. 4.; cégjegyzékszám: 10-09-031381; 



képviseli Dán Gyula ügyvezető), mint bérlő használatában álló ingatlanon a gázszolgáltatás visszakapcsolásához 
a költségek bérlő részéről történő megfizetése mellett.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  663/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2020. január 1-jétől 2020. 
december 31-ig a PnV Solution Bt.-t (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem utca 18.) bízza meg 
5.028.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, 
hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a garanciális időn túli eszközök javításához 
kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig lesz lehetőség. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  664/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MÉZSORÁS Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész utca 64.) a forgalomtechnikai eszközök karbantartására vonatkozóan megkötött vállalkozási 
keretszerződés módosításra kerüljön olyan módon, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg 300.000,-Ft (alanyi 
ÁFA-mentes) összeggel megemelésre kerüljön. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre 
áll.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  665/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálati és 
aktualizálási munkáinak elvégzésével a GB-TERV Mérnöki és Tervező Kft.-t (székhely: 4700 Mátészalka, 
Alkotmány u. 29. 3/11.) bízza meg bruttó 444.500,- 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 „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 16. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  666/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos mérnöki 
közreműködői feladatok ellátásával a Mátravíz Bt.-t (székhely: 3243 Bodony, Petőfi u. 24.) bízza meg bruttó 
12.700,- Ft/óra egységáron bruttó 300.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a városüzemeltetési kiadások között a 
„Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen tervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 16. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  667/2019. (XI. 28.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az e-közmű szerverre történő folyamatos WMS/WFS 
szolgáltatás üzemeltetésével a FlexiTon Kft.-t (székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. I. em.) bízza meg 
2020. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 304.800,- Ft/év összegben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrást évente az önkormányzat tárgyévi költségvetésében tervezni kell.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  668/2019. (XI. 28.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

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

 
Határozat száma:  669/2019. (XI. 28.) z.ü. sz. képvi selő-testületi határozat  

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

 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2019. november 28-án 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2018-2019. évi pályázatokról 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2018-2019. évi pályázatokról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
* * * 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a 2019/2020. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a 2019/2020. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről szóló 
tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette.” 

 
* * * 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató Hatvan város 2020. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Richárd polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város 2020. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló tájékoztatót és azt a szóban 
kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
* * * 

 
Napirendi pont címe:  

Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Szabó János főépítész 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó János főépítész előterjesztésében 
megtárgyalta a településrendezési eszközök hatályosulásáról szóló tájékoztatót és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


