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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

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

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

 
1. § A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A képviselő-testület polgármesteri hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint a 

polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.” 

 
2. § A R. VII. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„VII. Fejezet 

A Polgármesteri Hivatal felépítése és m űködése 
 

1. A jegyz ő 
 

48. § (1) A polgármester – pályázat alapján – jegyzőt nevez ki. 
(2) A polgármester a jegyző javaslatára aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által 

meghatározott feladatok ellátására. 
(3) A jegyzői, aljegyzői állás betöltetlensége esetén a pályázati eljárás lefolytatásáig a polgármester a jegyzői, 

aljegyzői feladatok ellátására a jegyzőre vonatkozó képesítési követelményeknek megfelelő, a polgármesteri 
hivatalban dolgozó köztisztviselőt bízhat meg. 

(4) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A jegyző és az aljegyző egyidejű távolléte esetén a polgármesteri 
hivatal vezetését a Jegyzői Iroda vezetője látja el. A jegyző, az aljegyző és a Jegyzői Iroda vezetőjének egyidejű 
távolléte esetén a polgármesteri hivatal vezetését a Hatósági Iroda vezetője látja el. 

(5) A jegyző ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. 
(6) A jegyző átruházott hatáskörében eljárva meghozott határozatai tekintetében évente köteles a képviselő-

testületnek írásban beszámolni lehetőség szerint a tárgyévet követő év munkaterv szerinti februári ülésén. 
 

2. A polgármesteri hivatal 
 

49. § (1) A polgármesteri hivatal költségvetési szerv, önálló jogi személy, melynek működéséhez szükséges 
előirányzatokat, a működési és fenntartási költségeket az adott éves költségvetési rendelet határozza meg. 

(2) A polgármesteri hivatalt a képviselő-testület döntései szerint, valamint saját hatáskörében a polgármester 
irányítja. A polgármester az Mötv.-nek megfelelően gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, és 
az intézményvezetők tekintetében. 

(3) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja 
kinevezéséről, bérezéséről, vezetői megbízásáról, felmentéséről, vezetői megbízásának visszavonásáról és 
jutalmazásáról a polgármester egyetértésével dönt. A képviselő-testület tagjai a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőinek, megbízott munkatársainak közvetlen utasítást nem adhatnak. 

(4) A polgármesteri hivatal elnevezése: Hatvani Polgármesteri Hivatal, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
(5) A jegyző döntése szerint a belső szervezeti egységek vezetői, ügyintézői kiadmányozási jogot kaphatnak. 
(6) A polgármesteri hivatal működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően szakmailag előkészíti a 

bizottság, illetve a képviselő-testület döntését, külön jogszabályokban foglalt tájékoztatási, ügyviteli közreműködési 
kötelezettségnek a jegyző útján eleget tesz. 

(7) A polgármesteri hivatal köztisztviselőjét, megbízott munkatársát munkavégzése során tudomására jutott 
információk, adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, melyet az adatvédelemről szóló jogszabályoknak 
megfelelően köteles kezelni. 

(8) A közös önkormányzati hivatal belső működési szabályait és a hivatal belső szervezeti egységeinek 
ügyrendjét a jegyző által kiadott szabályzat állapítja meg.” 
 

3. § (1) A R. 3. § (5) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés c) pontjában és (6) bekezdésében, 16. § (2) 
bekezdésében, 19. § (2) bekezdés g) pontjában, 20. § (6) bekezdésében, 23. § (4) bekezdés a) pontjában és (9) 
bekezdésében, 27. § (4) bekezdés e) pontjában és (6) bekezdésében, 32. § (5) bekezdés a) pontjában, 39. § (4) 
bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 53. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 55. § (2) bekezdésében és 60. §-ában 
a „közös önkormányzati hivatal” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatal” szöveg lép. 

(2) A R. 10. mellékletének 1., 2., 6., 6a. és 6b. pontjában a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 
szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg lép. 

 
4. § A R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 



 
5. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és 2020. január 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester  

 
1. melléklet a 32/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet a 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 
Önként vállalt feladatok 

 
Felsőoktatás:  

− Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése. 
 
Sport:  

− szabadidősport,  
− verseny- és élsport,  
− természetjárás, valamint 
− turizmus feltételeinek biztosításának, továbbá 
− a lakosság testedzési igényei kielégítése érdekében a sport létesítmények fenntartásának és 

fejlesztésének támogatása. 
 
Településfejlesztés:  

− önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló vásár és piac fenntartása, működtetése, 
rendszeres, illetve folyamatos működésének elősegítése. 

 
Szociális ellátások:  

− munkahelyi és közétkeztetés, 
− adósságkezelési szolgáltatás nyújtása, 
− szociális vásárlási kedvezmény. 

 
Közművelődés:  

− helyi közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, elősegítése. 
 
Lakásgazdálkodás:  

− önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása, 
− önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérbeadása. 

 
Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés:  

− Hatvan város közigazgatási területén csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése és fenntartása. 
 
Csatornázás:  

− Hatvan város közigazgatási területén szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíz-tisztítómű 
fejlesztése és működtetése. 

 
Közterületek fenntartása:  

− önkormányzati tulajdonú közparkok és játszóterek gondozása, 
− önkormányzati tulajdonú egyéb közterületek karbantartása, 
− Hatvan város közigazgatási területén lévő egyes állami tulajdonú közutak és közterületek 

gondozása és karbantartása. 
 
Helyi tömegközlekedés biztosítása:  

− Hatvan város közigazgatási területén helyi autóbusz-tömegközlekedés biztosítása. 
 
Köztisztaság és településtisztaság biztosítása:  

− önkormányzati tulajdonú közterületek tisztaságának biztosítása, 
− kommunális hulladékszállítás, -gyűjtés és -ártalmatlanítás biztosítása, 
− szelektív hulladékszállítás és -gyűjtés biztosítása, 
− települési folyékony hulladék szállítása, gyűjtése és ártalmatlanítása. 

 
Gondoskodás a helyi közbiztonságról:  

− helyi közbiztonság védelme érdekében létrejött civil szervezetek támogatása, 
− önkormányzati vagyonvédelem biztosítása. 



 
Közösségi tér biztosítása:  

− művelődési ház fenntartása. 
 
Közművelődési, tudományos és m űvészeti tevékenység támogatása:  

− közművelődési tevékenységet végző civil szervezetek támogatása, 
− tudományos tevékenységet végző civil szervezetek támogatása, 
− művészeti tevékenységet végző civil szervezetek támogatása. 
 

Egészséges életmód közösségi feltételeinek el ősegítése:  
− önkormányzati rendezvények szervezése. 

 
Védett temetési helyek fenntartása, gondozása.  
 
Muzeális gy űjtemény fenntartása.  
 
Vadaspark fenntartása.  
 
Uszoda, strand fenntartása.”   
 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

33/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott kö ztisztvisel ők illetményalapjáról, 

illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
234. § (3) és (4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya a Hatvani Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott 
köztisztviselőkre, és vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőkre terjed ki. 

 
2. § A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében a köztisztviselői illetményalap a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 47.000,-  forint. 
 
3. § A hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 30%-ának, érettségi 

végzettség esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 
 
4. § A hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselője főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő 

vezetői megbízás esetén alapilletménye 15 %-ának, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén  
alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. 

 
5. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
34/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.  (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1/A. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2019. december 16-án lép hatályba és 2019. december 17-én hatályát veszti. 



 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 34/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
35/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati piacok m űködésér ől szóló 13/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az önkormányzati piacok működéséről szóló 13/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A piacok fenntartója az önkormányzat, üzemeltetője a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2., telephelye: 3000 Hatvan, Temető utca 14/A., tel.: 
37/342-006, 30/617-0547, a továbbiakban: Társaság). 

 
2. § A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § (1) A piacok működési rendjét a Társaság határozza meg a vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Korm.rendelet) foglaltak szerint. 
A Társaság a tevékenységét a Korm.rendelet, az általa létrehozott működési rend, valamint a vásári, piaci és 
vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet szerint végzi. 

(2) A piacok üzemeltetése során a Társaság díjak beszedésére jogosult, melyeket a tárgyévet megelőző év 
szeptember 30. napjáig állapít meg, melyről tájékoztatja Hatvan Város Önkormányzatát.” 

 
3. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § (1) A Társaság jogosult a piacok területén fizető parkolót üzemeltetni a piacok nyitvatartási idejében. 
(2) A várakozási díj mértéke a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról 

szóló 20/2009. (X.9.) PM rendelet értelmezése szerinti gépjárművek esetében a Társaság által megállapított díj, 
más járművek esetében a várakozás ingyenes. 

(3) A Társaság a várakozási díjat jogosult közvetlenül, bizonylat ellenében beszedni, a várakozási díj a 
Társaságot illeti meg. 

(4) A parkoló járművek őrzéséről a Társaság nem köteles gondoskodni. 
(5) A fizető parkolóhelyek területén a gépjárművekben keletkezett károkért a Társaság nem tartozik 

felelősséggel. 
(6) A Társaság köteles a rendelet szabályai szerinti parkolási feltételekről a lakosságot a helyszínen 

tájékoztatni.” 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és 2020. január 2-án hatályát veszti.  
(2) Hatályát veszti a R. 1. melléklete. 

 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
36/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a köztemet őről és a temetkezés rendjér ől szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet m ódosításáról 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A köztemetőbe gépjárművel történő behajtás díjmentes. A köztemetőben a KRESZ szabályai érvényesek 5 
km/h-s sebességkorlátozás egyidejű alkalmazása mellett.” 

 



2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és 2020. január 2-án hatályát veszti. 
(2) Hatályát veszti a R. 8. melléklete. 

 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 36/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

A Hatvan városi köztemet ő és az Újhatvani köztemet ő nyitvatartási ideje  
 

Tavaszi nyitvatartás:  
Március 1. – április 30.: 7.00-18.00 óráig  

 
Nyári nyitvatartás:  
Május 1. – augusztus 31.:  6.00-20.00 óráig  

 
Őszi nyitvatartás:  
Szeptember 1. – október 30.:  7.00-18.00 óráig  
 
Mindenszentek körüli id őszak nyitvatartása:  
Október 30. – november 3.: 7.00-20.00 óráig  

 
Téli nyitvatartás:  
November 4. – február 28. (szökőév esetén február 29.):  7.00-17.00 óráig 

 
 

A nyitvatartási időtől az üzemeltető vezetője az önkormányzat előzetes írásbeli értesítése és a lakosság egyidejű, 
széleskörű tájékoztatása mellett időszakosan eltérhet. 
 

2. melléklet a 36/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 
„5. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
A temetési helyek díjai 

 
Sírhely (25 évre): 

egyszemélyes:  24.600,- Ft 
kétszemélyes:  46.300,- Ft 
gyermeksír:  16.800,- Ft 

 
Sírbolt (60 évre): 

egyszemélyes:  73.500,- Ft 
kétszemélyes:  122.200,- Ft 
háromszemélyes:  181.700,- Ft 

 
Urnafülke: 

10 évre  13.900,-Ft 
25 évre  29.000,- Ft 

 
Urnasírhely: 

10 évre  25.700,- Ft 
25 évre  58.300,- Ft 

 
Urnasírbolt (20 évre):  110.000,- Ft 
 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.  
 
 
 
 



3. melléklet a 36/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 
„6. melléklet az 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
Hatvan városi köztemet őben és az Újhatvani köztemet őben vállalkozásszer űen munkát végz ők által 

fizetend ő temetőfenntartási hozzájárulási díj, illetve az üzemeltet ő által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért fizetend ő díj 

 
Temetőfenntartási hozzájárulási díj: 
egyszemélyes síremlék építése esetén:   
kétszemélyes síremlék építése esetén:   
háromszemélyes síremlék építése esetén:  3.150,- Ft 
sírbolt építése esetén:   
egyéb tevékenységek végzése esetén:   

 
Ravatalozó használati díja:  9.300,- Ft/elhalt 

 
Tárolási, hűtési díj:  2.300,- Ft/elhalt/nap 

 
Hulladékszállítási díj:  7.200,- Ft/temetési hely/alkalom 

 
Első temetést megelőző sírhely kiásási díja: 
felnőtt elhalt esetén:  33.100,- Ft 
gyermek elhalt esetén:  17.600,- Ft 
urna esetén:  8.200,- Ft 

 
Szóróparcella használatának díja:  17.700,- Ft 
 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

37/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 
a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 

8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításá ról  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 
2. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és 2020. január 2-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
1. melléklet a 37/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 8/2016. (III. 26.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjai:  
 

Települési folyékony hulladék 
szállítási, illetve elhelyezési díjai bruttó 4.568,- Ft/m3 

 
Száraz WC tisztítás, 

  szállítás, ártalmatlanítás díja bruttó 18.644,- Ft /db” 
 
 



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

 
Határozat száma:  670/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 12-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 képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 
2. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról  
3. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
4. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák közalkalmazottjainak 

bérkompenzációjáról 
5. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról  
6. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításáról 
7. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésével kapcsolatos döntésekről, 

továbbá a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásáról a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-be 

10. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási 
szerződésekről, támogatási szerződésről és a közfeladatok ellátására átadott vagyon bérletéről 

11. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

12. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

13. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

14. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-vek 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

15. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és 
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás új elnökének 
megválasztásáról 

16. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019. évi 
költségvetése I-III. negyedévi módosításáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

17. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás új 
felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról 

18. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény többletfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezettel 
kapcsolatos döntésről 

19. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház többletfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 

20. Előterjesztés a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető díj adományozására vonatkozó 
javaslatról 

21. Előterjesztés önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítással kapcsolatos döntésről 
22. Előterjesztés a hatvani 024/66 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 

megállapodásról 
23. Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésről 
24. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
25. Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében meghirdetett 

SKHU/1901 kódszámú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 
26. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Pázsit u. 11. III/3. szám alatti, valamint a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/16. 

szám alatti ingatlanokra vonatkozó elővásárlási és visszavásárlási jogról történő lemondásról 
27. Előterjesztés mezőgazdasági szolgáltatási szerződés megkötéséről 
28. Előterjesztés a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek felülvizsgálatával kapcsolatos 

döntésekről 
29. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 



30. Előterjesztés az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról 
31. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe 

történő bekapcsolásáról 
32. Beszámoló a 2019. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-28. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
33. Egyebek  

ZÁRT ÜLÉS:  
1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj, és a „Hatvan Város 

Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról 
2. Előterjesztés a „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan Város Kultúrájáért” díj adományozásáról 
3. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról 
4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője részére 

megállapított illetmény emeléséről 
Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 

 
Határozat száma:  671/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 398. (VI. 26.), 446., 448., 451. (VIII. 15.), 550., 556., 563., 
564. (IX. 26.), 587., 588., 589., 590., 595., 596., 597. (X. 22.), 599., 604., 605., 606., 607. (XI. 12.) számú 2019. 
évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  672/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2020. évi munkatervét 
a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2020. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 20. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 672/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  673/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) 
önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan 
közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros 
Lázár u. 6-8.) 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó 
feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.250.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, 
amely összeg a 2020. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Közművelődési megállapodás 

egyes közművelődési feladatok ellátására 
 

amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH stat. Számjel: 
15729394-8411-321-10 adószám: 15729394-2-10; képviseli: Horváth Richárd polgármester) mint megbízó (a 
továbbiakban: önkormányzat),  
másrészről: VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.; KSH stat. számjel: 
19130277-9329-529-10; adószám: 19130277-1-10; számlaszám: Takarékbank Zrt. 62100205-11027164; bírósági 
bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 5445/1993.; képviseli: Tompa Z. Mihály igazgató) mint feladatellátó (a 
továbbiakban: feladatellátó),  
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

I. A közművelődési megállapodás tárgya 
 

1. Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) 



önkormányzati rendelet (a továbbiakban: közművelődési rendelet) alapján megbízza a feladatellátót egyes 
közművelődési feladatok ellátásával. A feladatellátó a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen 
megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására.  

2. A feladatellátó az önkormányzat kötelező feladataiból az új-hatvani településrészen a közművelődési rendelet 2.§ -
ában meghatározottak részére az alábbi feladatok folyamatos és színvonalas ellátását biztosítja: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása; 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása; 
e) az amatőr, alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; 
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása; 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés; 
h) természet- és társadalomtudományi ismeretbővítő előadások feltételeinek megteremtése; 
i) a kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása; 
j) művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése; 
k) a település különböző életkorú, más-más értékrendű és érdekű civil közösségeinek igény szerinti segítése, 
művelődési szándékainak támogatása; 
l) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, valamint 
m) az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat rendezvényeinek hely biztosítása. 

 
II. A közművelődési feladatellátó kötelezettségei 
 
1. A feladatellátó kijelenti, hogy az I. 2. pontban meghatározott feladatokat a 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. sz. 

alatti épületben kívánja ellátni, mely épület Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyet 
megbízó ingyenesen használatba ad feladatellátó részére, jelen megállapodás keretében, tekintettel arra, hogy 
önkormányzati közművelődési feladatot lát el. 

 
2. A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy 

• a jelen megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat ellátja; 
• a jelen megállapodás I. 2. pontjában meghatározott feladatokat 2020. december 31-ig biztosítja; 
• a közművelődési rendeletben meghatározott kötelező helyi közművelődési feladatokból  a jelen közművelődési 

megállapodás I. 2. pontjában megjelölt feladatok ellátását ingyenesen biztosítja; 
• a közművelődési rendeletben foglalt, jelen megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság 

részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-4. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését; 
• az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában foglalkoztatott közművelődési szakember szakképesítése 

tekintetében az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza; 

• közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az év végi statisztikai adatszolgáltatást az 
önkormányzat részére biztosítja; 

• jelen megállapodás időbeli hatálya alatt minden év február 1. napjáig, illetve igény szerint írásbeli tájékoztatást 
ad az önkormányzatnak az általa ellátott közművelődési feladatokról; 

• az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által átutalt támogatási összegről évenként, a 
tárgyévet követő év január 15. napjáig a vonatkozó jogszabályoknak és pénzügyi szabályzatoknak megfelelően 
elszámol, mellékelve a számlák másolatait, a kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (pl.: átutalási 
megbízás másolata, kiadási pénztárbizonylat másolata stb.), valamint 

• a művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodik. 
 

3.  A feladatellátó a megállapodás keretében elvégzett közművelődési szolgáltatásait heti 68 órás nyitva tartás keretében 
vállalja. A nyitva tartást a város honlapján – www.hatvan.hu - és székhelyén közzé teszi. 

 
III. A feladatellátó jogai  
 
1. A feladatellátó jogosult arra, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és a 

közművelődési rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon; továbbá jogosult arra, 
hogy önkormányzati támogatással a központi közművelődési pályázatokon részt vegyen. 

2. Az önkormányzat a jelen közművelődési megállapodásból származó feladatok megvalósításához biztosított saját 
előirányzataiból és a központi forrásokból általa pályázati úton elnyert támogatásokból a feladatellátót további 
támogatásában részesítheti az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján.  

 
 
 



IV. Egyéb rendelkezések 
 

1. A jelen megállapodás 2020. január 1-jétől kezdődő hatállyal 2020. december 31-ig tartó határozott időtartamra jön 
létre. 

 
2. Az önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező közművelődési 

feladatok egészéből a feladatellátó által ellátott, a jelen megállapodás I. 2. pontjában részletezett közművelődési 
tevékenység arányában a 2020. évben 1.250.000 Ft-ot, azaz egymillió-kettőszázötvenezer forintot biztosít, melyet a 
felek ütemezésre vonatkozó megegyezése szerint évente egy összegben, az éves költségvetés elfogadását követő 30 
napon belül utal át a feladatellátó számlájára. Az önkormányzati támogatás összegét Hatvan város adott évi 
költségvetési rendelete tartalmazza. 

 
3. Amennyiben az önkormányzat a feladatellátót az I. 2. pontban meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más 

közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását és feltételeit a felek külön megállapodásban 
rögzítik. 

 
4. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében együttműködve mindent 

megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy 
természetben támogatásokhoz jusson. A pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert összegek nem csökkentik a jelen 
megállapodás IV. 2. pontjában meghatározott összeget. 

 
5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében rögzített feladatok finanszírozását és megvalósításának 

minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember, illetve szakfelügyelő közreműködésével az 
önkormányzat jogosult felülvizsgáltatni. 

 
6. Jelen megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve 

megszüntethető, továbbá bármelyik fél részéről 2 hónap felmondási idő közbeiktatása mellett felmondható, illetve 
rendkívüli felmondással megszüntethető különösen az alábbi esetekben: 

 a) a feladatellátó által, amennyiben az önkormányzat a jelen megállapodás IV. 2. pontjában  
 meghatározott támogatási összeget írásbeli felszólítás ellenére nem utalja át;  
 b) az önkormányzat által, amennyiben a feladatellátó a támogatási összeget nem a jelen megállapodásban 

meghatározott közművelődési feladatok ellátásra fordítja, illetőleg a feladatellátó a támogatási összeggel 
nem tud elszámolni. 

 
Felmondás esetén a támogatás összegével feladatellátónak a megszűnés napján el kell számolnia, a támogatás 
összegének időarányos részét (a megszűnés napjától 2020. december 31. napjáig esedékes rész) feladatellátónak – 
legkésőbb az elszámolás napján - az önkormányzat 10403538-49575051-56561001 számlaszámára vissza kell 
fizetnie. 

 
7. A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során köztük támadt vitát a megállapodás 

céljának megvalósulása érdekében elsősorban tárgyalás útján rendezik; esetleges per esetére azonban kikötik – 
hatáskörüktől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességet. 

 
8. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a törvény, a közművelődési rendelet, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szabályai az irányadók. 

 
9. A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasását követően jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt 

aláírásukkal látják el. 
 
Hatvan, 2019. december 13. 
 
 Horváth Richárd, polgármester Tompa Z. Mihály, igazgató 
 Hatvan Város Önkormányzata VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
 nevében nevében 

 
Határozat száma:  674/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 
2020/2021. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában az 591/2019. (X.22.) számú képviselő-
testületi határozatában foglaltakat fenntartja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező 



felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltak szerint az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása is biztosítva legyen 
figyelemmel a város település-szerkezeti adottságaira és az évtizedek óta kialakult gyakorlatra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  675/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által fenntartott óvodák közalkalmazottait 
2020. január 1. napjától  

- a gyakornok kategóriában bruttó 22.000,- Ft/fő/hó, 
- a Pedagógus I./2. kategóriában bruttó 15.000,- Ft/fő/hó, 
- a Pedagógus I./.3. kategóriában bruttó 8.000,- Ft/fő/hó 

 
munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítésben részesíti addig, amíg a törvényi szabályozások nem biztosítják az 
általuk végzett munka értékét és az azzal járó felelősség mértékét tükröző bér nagyságát, de legfeljebb 2020. 
december 31. napjáig. 
 A bérkompenzáció éves összege az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a bérkompenzáció mértékét, összegeit az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének megalkotásával egyidejűleg vizsgálja felül abból a szempontból, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata óvodáinak fenntartására és fejlesztésére vonatkozó koncepcióban foglalt célját az önkormányzat 
az eltérítéssel továbbra is elérje, illetve csökkentse az egyes munkakörökre vonatkozó bérek különbözőségéből 
adódó aránytalanságokat.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 15. (Kjt. szerinti okmányok elkészítésére) 
  2020. február 15. (felülvizsgálat elvégzésére) 
F e l e l ő s  : Intézményvezetők 
  Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  676/2019. (XII. 12.) 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 Pál Tamara, Szombati Gergely, Répás Roland, Hévíz Bianka, 
Pataki Csanád Zsombor, Tóth Lilien Emma és Tóth Nina Róza 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 280.000,- Ft – azaz Kettőszáznyolcvanezer 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:  677/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 1. napjával a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát a határozat 1. számú mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatnak a határozat 2. 
számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a változás-bejelentési kérelem Magyar Államkincstár felé történő 

benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 677/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  678/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a működési engedély iránti kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  679/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szakmai Programját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (a működési engedély iránti kérelem benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  680/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszt Község Önkormányzatával 2013. február 28. 
napján megkötött, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást a határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerinti 
tartalommal 2019. december 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és m űködtetésér ől szóló megállapodás megszüntetése 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. képviseli: Horváth 
Richárd polgármester), 
 
másrészről 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 3009 Kerekharaszt Bimbó u. 2., képviseli: 
Szabó Ádám polgármester)  
 
között (a továbbiakban együtt: Felek)  a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
85. § (1) bekezdése alapján 2013. március 1. napjától határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt (a 
továbbiakban: Hivatal) hozott létre 2013. február 28. napján kelt megállapodásával (továbbiakban: 
Megállapodás). 

 
2. Az Mötv. 85. § (3) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az 

érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 
hatvan napon belül állapodnak meg. 

 
3. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2019. (XI. 25.) számú határozatával arról 

döntött, hogy 2020. január 1-jétől kezdődően csatlakozni kíván a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
(székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.) és ki kíván válni a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalból. 

 
4. Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel 2019. december 31. napjával megszüntetik. 
 
5. Kerekharaszt Község Önkormányzata vállalja, hogy a Megállapodás szerint 2019-ben fizetendő 4.000.000 Ft 

hozzájárulásból még meg nem fizetett 2.000.000,- Ft összeget Hatvan Város Önkormányzata részére 
legkésőbb 2019. december 31. napjáig megfizeti. 

 
6. Felek megállapítják, hogy a Hivatal költségvetése terhére nem került visszterhesen olyan ingatlan vagy ingó 

vagyon beszerzésre, amely megosztásra kell hogy kerüljön. 
 
7. Felek kijelentik, hogy egymással szemben – az 5. pontban foglaltak kivételével – a Megállapodásból eredően 

semminemű további követelésük vagy igényük nincsen.  
 
8. Jelen megállapodást megszüntető okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 680/2019. 

(XII.12.) számú határozatával, Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 131/2019. (XII.11.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Kelt:  Hatvan, 2019. december 12. Kerekharaszt, 2019. december 12. 
 
 



 Horváth Richárd Szabó Ádám 
 Hatvan város polgármestere Kerekharaszt község polgármestere 

 
Határozat száma:  681/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 1. napjával a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a 
104/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja, melynek révén a költségvetési szerv elnevezése 
Hatvani Polgármesteri Hivatal elnevezésre módosul. 
A képviselő-testület elfogadja a Hatvani Polgármesteri Hivatalnak a határozat 2. számú mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 12. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 681/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 

Határozat száma:  682/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2020. január 1. napjától 118 köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói 
tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 
rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 133 álláshellyel hagyja jóvá.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
Határozat száma:  683/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését 2020. 
január 1-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató ábra szerint módosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város jegyzője 

 
(A 683/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  684/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba. 
A beolvadásra akként kerül sor, hogy a beolvadó Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság minden vagyonával beolvad a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba. 
A beolvadást követően az általános jogutód a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek egyszemélyi alapítója 
továbbra is a Hatvan Város Önkormányzata marad. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy 
beolvadással kapcsolatos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szándéknyilatkozatát az önkormányzat 
nevében megtegye, mely szerint Hatvan Város Önkormányzata alapítója, így 100%-os tulajdonosa kíván lenni 
a jogutód Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak, és ezzel a jogutód társaságban lévő 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió 
forint összegű törzsbetéte 7.100.000,-Ft, azaz Hétmillió-egyszázezer forintra emelkedik.  
Az alapító mind a két társaságnak kizárólagos (100%-os) tulajdonosa.  
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadása során a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek 
fordulónapját 2019. december 31. napjában határozza meg. 

 
4. Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a beolvadási eljárásban a könyvvizsgálói feladatok 

ellátásával megbízza az SZ-2000 AUDIT és Szolgáltató Betéti Társaságot /székhelye: 3300 Eger, Bálint pap 
utca 1/b., könyvvizsgálatot végző személy: Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgálót (MKK 000093)/ 



 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a társaságok ügyvezetőit a vagyonmérleg-

tervezetek, és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint a beolvadási döntéshez szükséges 
egyéb okiratok elkészítésével.” 

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

 
Határozat száma:  685/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) közfeladatok ellátására 2020. január 1. napjától 2025. december 
31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási keretszerződést köt a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási keretszerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 685/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  686/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetők üzemeltetése közfeladat ellátása érdekében 2020. 
január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a 
Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Temető üzemeltetési közszolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15380250751132110; 
adószáma: 15380250-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth 
Richárd polgármester) mint üzemeltetésbe adó (továbbiakban: Üzemeltetésbe adó), 
A 
másrészről: 
 
Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszáma: 
10-09-037769 adószáma: 27132377-2-10 képviseli:  Török Éva ügyvezető, mint üzemeltető (továbbiakban: 
Üzemeltető) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 
1. A Felek megállapítják, hogy az Üzemeltetésbe adó kizárólagos tulajdonát képezik a hatvani belterületi 4185 és 

4184/5 helyrajzi számú, kivett, temető művelési ágú, 8 ha 334 m2 és 4094 m2 alapterületű, kegyeleti célokra 
rendeltetett ingatlanok (a továbbiakban: Ó - hatvani köztemető), valamint a hatvani 0364 hrsz. alatt felvett 
temető művelési ágú és 2 ha 0725 m2 területű kegyeleti célokra rendeltetett ingatlan ( a továbbiakban, Új 
hatvani köztemető ) A Felek a köztemetőket  jelölik meg a kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 
gyakorlásának helyeként. 

 
Felek előadják, hogy a 3000 Hatvan, Temető utca 14/A. szám alatti ingatlan, mely Hatvan Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a temető üzemeltetési tevékenység telephelyeként szolgál. 

 
2. A Felek megállapítják, hogy az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

(továbbiakban: Ttv.) végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 54. § (1) 
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, így jelen szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.  
 



3. Megrendelő az okirat 1./ pontjában megjelölt ingatlanokat azok alkotórészeivel és tartozékaival együtt a 
közszolgáltatónak üzemeltetésre átadja. A köztemetőkkel együtt a közszolgáltató üzemeltetésébe kerülnek a 
köztemetők rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges ingóságok.  
 

4. A Ttv.-nek és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) Ökr.-nek (a továbbiakban: 
Ökr.) megfelelően az Üzemeltető -  az elhunytak emlékének méltó módon történő megőrzésének  érdekében – 
kötelezettséget vállal az alábbiakra: 
 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenységek ellátásának temetői rendjét a vonatkozó jogszabályok alapján; 
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, 
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt – az Ökr.-ben 

foglaltak alapján; 
d) elvégzi a köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges alkotórészek és tartozékaik, így 

építmények (különösen ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők), közművek, egyéb 
tárgyi és infrastrukturális létesítmények, technikai eszközök karbantartását, felújítását, gondozását, 
valamint – amennyiben egészségügyi vagy temetkezésre vonatkozó szabály előírja – fertőtlenítését; 

e) a jogszabályi keretek között – különösen a Tkr. 25. §-ának megfelelően – gondoskodik a temetőbe 
kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását; 

f) naprakészen és szakszerűen vezeti, illetőleg megőrzi mindazon nyilvántartásokat (nyilvántartó könyv, 
temető térkép, sírbolt-könyv, talajvízszint-nyilvántartás stb.), melyeket jogszabály vagy egyéb 
szakmai szabály előír; 

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 
h) kijelöli a temetési helyeket, és gondoskodik az először megváltott sírhely kiásásáról, 
i) elvégzi a köztemető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését 

és a hóeltakarítást; 
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos 

temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az 
urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 

m) gondoskodik az ügyfélfogadásról; 
n) elvégzi a közcélú zöldfelületek gondozását, 
o) a lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről, illetve azoknak a temetési helyeknek az 

áthelyezéséről , amelynek a használati ideje még nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni 
jogosulttal kötött megállapodás alapján gondoskodik, illetőleg a Tkr. 40. §-a szerinti közleményt az ott 
előírt határidőn belül jól láthatóan elhelyezi; 

p) összehangolja a temetés időpontját, feltételeit; 
q) megvizsgálja a Tkr. alapján neki bemutatott síremlék, annak tartozékai és síremlék neki bemutatott 

terveit, vázlatait. 
r) a megrendelő erre vonatkozó megkeresése alapján gondoskodik az életveszélyessé minősített 

síremlékek és egyéb műtárgyak vonatkozásában az életveszély megszűntetéséről. 
s) a megrendelő önkormányzat által védetté nyilvánított síremlékeket gondozza. 

 
5. A közszolgáltató az 4. pontban leírt tevékenységeket – jellegüktől függően – folyamatosan látja el, illetőleg az 

igény felmerülését követő legrövidebb ésszerű határidőn belül elvégzi. 
 

6. A közszolgáltató kijelenti, hogy az 4. pontban felsorolt tevékenységek ellátásához szükséges feltételekkel, 
eszközökkel rendelkezik. 
 

7. A közszolgáltató vállalja, hogy az 4. pontban meghatározott feladatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:123. §-ában meghatározott „szokásos jó” minőség biztosításával látja el 
azzal az eltéréssel, hogy kiemelt figyelmet fordít a közszolgáltatás kulturált, igényes, az elhunytak 
hozzátartozói iránti kellő empátiával és megértéssel történő ellátására, valamint e közszolgáltatás szenzitív 
jellemzőiből adódó valamennyi sajátosságra.  
 

8. A közszolgáltató vállalja, hogy tekintettel lesz a közszolgáltatást igénybe vevők vallási, világnézeti vagy más 
felfogásából adódó szokásaira, tevékenységének folytatása során az egyenlő bánásmód követelményét 
megtartja.  
 

9. A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy olyan személyeket alkalmaz e feladat ellátására, akikkel e 
követelményeket megismertette, és akik végzettségük, képesítésük, személyes jellemzőik folytán képesek e 
követelményeknek megfelelően eljárni. 



 
10. A megrendelő jogosult a közszolgáltató tevékenységét ellenőrizni, melyet a közszolgáltató tűrni köteles. Az 

ellenőrzések időpontját a Megrendelő nem köteles előre bejelenteni, de egyúttal tartózkodnia kell a 
közszolgáltató szerződésszerű tevékenységének indokolatlan akadályozásától. 

 
11. Szerződő felek rögzítik, hogy pénzügyi elszámolásuk a felek között külön okirat keretében megkötött 

közszolgáltatási keretszerződés, és támogatási szerződés rendelkezései alapján történik. 
 

12. Jelen szerződés megszűnik: 
 

a./A közszolgáltatási keretszerződésben meghatározott határozott időtartam elteltével. Amennyiben bármelyik 
szerződő fél a határozott időtartam lejártát követően nem kívánja a jogviszonyt fenntartani, úgy ezen szándékát 
a lejáratot megelőző három hónappal megelőzőleg köteles a másik fél részére írásban jelezni. 
 
b./ A jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással. Ezen felmondási jog gyakorlása előtt a sérelmet szenvedett fél 
köteles a szerződésszegés okára, és a szerződésszerű teljesítésre a másik felet határidő tűzésével felhívni. A 
rendkívüli felmondás joga csak abban az esetben gyakorolható, amennyiben a szerződésszegés 
megszűntetésére megadott határidő eredménytelenül telik el. 
 
c./Közös megegyezéssel; 
 
d./ Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 
 
e./ A jelen közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladat megszűnésével. 
 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően egymással tételesen elszámolnak a 
megszűnést követő 15 napon belül. 
 
Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondhatja amennyiben a másik fél 
jelen szerződésből, illetve vonatkozó jogszabályokból fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan vagy többször, 
ismétlődően megsérti. Jelen szerződés  
rendkívüli felmondására okot adó körülmény különösen : 

a) kegyeletsértő magatartás tanúsítása, így elsősorban az, ha a köztemető állapota a kegyelet 
lerovására, az elhunytak emlékének tiszteletben tartására a közszolgáltató tevékenysége vagy 
mulasztása következtében alkalmatlanná, az elhunytak hozzátartozóinak kegyeleti jogát [Ptk. 
2:50.§] sértővé válik, más, jelen szerződésben nem részes személy erre az eredményre vezető 
tevékenysége vagy mulasztása esetén pedig az, ha ezen eredmény elhárítását a közszolgáltató  nem 
kezdi meg a legrövidebb ésszerű határidőn belül; 

b) a temető üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok, hatósági intézkedések előírásainak határidőn 
belül való teljesítésének elmulasztása; vagy 

c.) jelen szerződés alapján a másik fél számára teljesítendő fizetési kötelezettség felszólítást követő 
harminc napon belüli kiegyenlítésének elmulasztása. 

 
13. A Felek lényeges közléseiket írásban, bizonyítható módon hozzák egymás tudomására. 

 
14. Jelen szerződésre, illetőleg az abban nem rendezett kérdésekre a magyar jog irányadó szabályait, különösen a 

Ptk.-t, a Ttv.-t, a Tkr.-t és az Ökr.-t kell alkalmazni. Jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződést Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 686/2019.(XII.12.) sz. képviselő testületi határozatával jóváhagyta. 

 
A Felek jelen szerződést pontról pontra haladva értelmezték, annak szövegét, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt elfogadták, azt jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint  Megrendelő 

 Hatvani Szolgáltató Kft 
(képviseli: Török Éva ügyvezető ) 

 mint Közszolgáltató 
 
 
 
 



Határozat száma:  687/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közfeladatok ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 687/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  688/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karbantartási és üzemeltetési közfeladatok ellátása 
érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási 
szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 688/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  689/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízkár védekezési tevékenység ellátására vonatkozó 
közfeladat ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 689/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  690/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére 
vonatkozó közfeladat ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés 
amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH statisztikai számjel: 15729394-8411-
321-10; adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: K&H Bank Nyrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: 
Horváth Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Hatvani Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-09-037769; adószáma: 
27132377-2-10, képviseli: Török Éva ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: közszolgáltató) 
 
(továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 



 
Felek rögzítik, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 294/2003. (XII. 18.) sz. határozata alapján 
megrendelő Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 14. 
pontjában meghatározott közfeladat ellátása (a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott 
termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is) céljából a megrendelő jelen 
köszszolgáltatási szerződést köti. 
 

I. A szerződés tárgya 
 
1. Felek rögzítik, hogy megrendelő tulajdonát képezi a hatvani 3046/1 hrsz.-ú, Hunyadi téren található piac (a 

továbbiakban: Hunyadi téri piac) és a hatvani 4250/1 hrsz.-ú, 9271/2 hrsz.-ú, 9272 hrsz.-ú, 9273 hrsz-ú 10312 
hrsz.-ú, 10313 hrsz.-ú és 10314 hrsz.-ú ingatlanokon lévő Csányi úti piac (a továbbiakban: Csányi úti piac), 
mely utóbbi jellegét tekintve vásárnak minősül, valamint és 4359 hrsz.-ú ingatlan, melyen a Csányi-i úti piacra 
látogatók részére parkolási lehetőséget biztosít. 
 

2.) Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a piacok fenntartását, illetve üzemeltetését a mindenkor 
hatályos jogszabályok, így különösen a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 
13.) Korm. rendelet, a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 
26.) EüM rendelet, illetve az önkormányzati piacok működéséről szóló 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet ) alapján köteles végezni.  

 
3.) A piacok fenntartása és üzemeltetése a következő feladatokat foglalja magában: 
 a) helyhasználattal kapcsolatos feladatok; 
 b) piacok rendjének biztosítása; 

c) hatósági előírások betartásával kapcsolatos és egyéb ellenőrzési feladatok; 
d) ügyfélszolgálat működtetése. 

 
II. Az üzemeltetési feladat tartalma 

 
1.) Közszolgáltató a helyhasználattal kapcsolatos feladatok keretében köteles: 
 

a) a piacokon az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra 
kiképzett területrészeket sorszámmal ellátni; 

b) vizsgálni a piaci árusítók árusítási jogosultságát; 
c) az árusítóktól a napi helypénz, illetve árusító helyiségek rendelkezésre bocsátása esetén bérleti díj 

összegét meghatározni, azt beszedni, 
d) a piaci árusítókkal a helyhasználatra szerződést kötni; 
e) a helypénz és a bérleti díj megfizetésének módját meghatározni és erről az árusítóknak tájékoztatást 

nyújtani; 
f) a helypénz és a bérleti díj megfizetésének igazolását meghatározni és erről az árusítóknak tájékoztatást 

nyújtani; és 
g) nyilvántartást vezetni az árusítókat terhelő helypénzről és bérleti díjról 

ga) a helypénzzel és a bérleti díjjal kapcsolatos könyvviteli feladatokat ellátni; és 
gb) gondoskodni arról, hogy a helyhasználó, illetve a bérlő az értékesítés helyén a vásárlók 

számára jól látható módon és olvashatóan feltüntesse nevét, címét, illetve székhelyét, 
telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik. 

 
Az Üzemeltető jogosult a piacok területén fizető parkolót üzemeltetni, a várakozási díjat megállapítani és beszedni az 
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

 
2.) Közszolgáltató a piacok rendjének biztosítás érdekében köteles: 
 

a) a piacok rendjére és nyitva tartására vonatkozó előírásokról jól látható helyen közzétett hirdetményben 
tájékoztatni az árusítókat és vásárlókat; 

b) jól látható helyen elhelyezett hirdetményben ismertetni a helyfoglalás és telepítés szakmai szabályok 
figyelembe vételével kialakított sorrendjét; 

c) hirdetményben feltüntetni a nevét, címét, székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét; 
d) a piacok, illetve azoknak közösségi célra épített vagy elhelyezett építményeinek rendeltetésszerű 

használatát biztosítani; 
e) a piacok területére való gépjárművel történő behajtást a jogszabályoknak megfelelően biztosítani; 
f) a piacokat kinyitni, illetve bezárni a piacok nyitvatartási idejének megfelelően; 



g) a piacokon kereskedelmi tevékenységet végzőkről (helyhasználókról), bérlőkről naprakész, a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő 
nyilvántartást vezetni; és 

h) a piacok nyitvatartási idejében a piacok területén tartózkodni. 
 

3.) Közszolgáltató a hatósági előírások betartásával kapcsolatos és egyéb ellenőrzési feladatok keretében köteles: 
a) a piaci helyhasználók, illetve bérlők piaci árusítással kapcsolatos iratait folyamatosan előrizni; 
b) a piacok rendjét folyamatosan ellenőrizni; 
c) folyamatosan betartatni az árusítókkal az elárusítóhelyekre, az árusítást végző személyekre, az 

árusított termékekre, állatokra vonatkozó jogszabályokat és a hatósági határozatokban foglaltakat; 
d) a piacok lehetőség szerinti por- és sármentességéről, tisztaságáról gondoskodni; 
e) a piacok ivóvíz minőségű, megfelelő mennyiségű vízellátásáról gondoskodni; 
f) megfelelő számú és funkciójú hulladékgyűjtő edényzeteket beállítani; 
g) az illemhelyek, WC-k és hulladéktárolók működőképességéről, tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről 

gondoskodni; 
h) rendszeresen, de legalább évente két alkalommal megelőző jellegű rágcsáló- és rovarirtást végeztetni; 
i) a d)-h) pontban foglaltakat a szakhatóságok előírásainak megfelelően elvégezni; 
j) az árusítók részére a szakosított árusításnak megfelelő eladási blokkokat biztosítani; 
k) folyamatosan ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok és hatósági határozatokban foglaltak betartását; 
l) a megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; 
m) a hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, a hatóságokkal együttműködni és a hatósági 

ellenőrzésekben közreműködni; 
n) a piacok működése idején, a tevékenység gyakorlása helyén a piac tartására való jogosultságot igazoló 

irattal, dokumentummal rendelkezni; és 
o) a piacok működéséhez szükséges berendezések, felszerelések munka-, baleset- és tűzvédelmi 

biztonsági, valamint a fenntartó által elvárt és a vásárlóközönség által igényelt esztétikai 
követelményeknek lehetőség szerinti megfelelést biztosítani. 

 
4.) Közszolgáltató az ügyfélszolgálat működtetése keretében köteles: 

a) székhelyén, valamint telephelyén ügyfélszolgálati irodát működtetni nyilvánosan közzétett 
ügyfélfogadási rend alapján; 

b) a piacfenntartási és üzemeltetési feladat körébe eső ügyekben a vásárlóknak, a helyhasználóknak, a 
bérlőknek, a közüzemi szolgáltatóknak, hatóságoknak és egyéb szervezeteknek tájékoztatást nyújtani; 

c) a helyhasználók és a bérlők, illetve más személyek által benyújtott kérelmeket jelen szerződésnek és a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elintézni, illetve – hatáskörtől függően – az illetékes 
közigazgatási szerv vagy a fenntartó felé továbbítani; és 

d) a vásárlói panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a vásárokról, a piacokról és 
a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően 
megvizsgálni és a szükséges intézkedéseket saját hatáskörében megtenni. 

 
III. Pénzügyi rendelkezések 

 
A felek közötti pénzügyi elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket a külön okiratba foglalt közszolgáltatási 
keretszerződés, illetve támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.  

 
A közszolgáltató által egyedi megrendelés alapján ellátott feladatok vonatkozásán az elszámolás az elvégezett 
tevékenység ellenértékének megfizetése eseti számla alapján történik. A számlát a Közszolgáltató az ellátott 
tevékenység után a Megrendelő által történt teljesítési igazolás szerint számlázza ki a Közszolgáltató a Megrendelő 
részére, aki az ellentértéket köteles a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül banki átutalás útján közszolgáltató 
részére megfizetni. 
 

IV. Záró rendelkezések 
 
Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közszolgáltatási 
keretszerződés, valamint a vásárokról a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet, a 
vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet, illetve az 
önkormányzati piacok működéséről szóló 13/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet, a vonatkozó egyéb helyi 
önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
 



Hatvan, 2019. december 12. 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő 

 Hatvani Szolgáltató Kft. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 

Határozat száma:  691/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Strandfürdő és a Markovits Kálmán Városi 
Uszoda üzemeltetésére vonatkozó közfeladat ellátása érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
STRAND ÉS USZODA ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - PIR: 729392 
 - statisztikai számjele: 15729394-8411-321-10 
 - adószáma: 15729394-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester 
        - mint megrendelő , /továbbiakban megrendelő/ 
 
másrészről: 
 

Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 - székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.  
 - cégjegyzékszáma: 10-09-037769 
 - adószáma: 27132377-2-10 
 - képviseli: Török Éva ügyvezető 
      - mint üzemeltető, /továbbiakban üzemeltető/ 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Jelen üzemeltetési szerződés megkötésének célja, hogy a Hatvan Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát 
képező Hatvani Strandon és Uszodában kulturált módon és biztonságosan biztosítsa a szabadidő megfelelő eltöltését és 
az uszoda és a strandfürdő használatát. 
 
2./  Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala Ingatlan nyilvántartásában a 
hatvani 1661/18 hrsz. alatt felvett, 5 ha 9281 m2 területű, strandfürdő megnevezésű ingatlan, a hatvani 1661/19 hrsz. 
alatt felvett, 2 ha 1938 m2 területű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan – természetben: 3000 Hatvan, 
Teleki út 26 - , valamint a hatvani 0299/4 hrsz. alatt felvett, 1097 m2 területű, szennyvíz telep megnevezésű ingatlan, 
valamint a hatvani 3978/58 hrsz. alatt felvett, uszoda megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 2. 
szám alatti ingatlan. 
 
3./ Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési szerződés hatálya alatt az üzemeltető jogosult az bérbe adott 
ingatlanok, illetőleg azok egy részét rendezvények lebonyolítása és a szolgáltatást igénybe vevők részére kiszolgáló 
helyiségek (pl. étterem, söröző) érdekében harmadik személyek részére bérbe adni. 
 
4./ Közszolgáltató a megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján  köteles az üzemeltetésbe átvett ingatlanokon 
uszoda és strand szolgáltatási tevékenységet végezni. Közszolgáltató saját hatáskörben jogosult megállapítani és 
beszedni a strand és uszoda által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő belépő díjak és egyéb díjak mértékét, mely körben 
köteles a megrendelő véleményét előzetesen kikérni. 
 



5./ Közszolgáltató az üzemeltetésbe átvett vagyontárgyakat kizárólag a megrendelő által meghatározott tevékenység 
célra használhatja.  
 
6./ Közszolgáltató köteles a megrendelő által meghatározott időtartam alatt az uszoda és a strand – fürdő a 
megrendelővel egyeztetett időtartamú nyitva tartásáról, és biztonságos üzemeltetéséről gondoskodni. 
 
7./ A közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a strand és uszoda üzemeltetése során maradéktalanul betartja a 
strandfürdők és az uszodák működtetésére vonatkozó szakmai szabályokat. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi 
kárért teljes körű felelősséget vállal. 
 
8./Közszolgáltató köteles beszerezni a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyeket, továbbá köteles 
maradéktalanul betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi és közterületre vonatkozó szabályokat. 
 
9./ Szerződő felek az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai szerint járnak el. 
 
Jelen közszolgáltatási szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 691/2019. (XII. 12.) sz. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Szerződő felek a jelen üzemeltetési szerződést elolvasták, annak tartalmát elemezték, és mint ügyleti akaratunkkal 
mindenben egyezőt saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata  Hatvani Szolgáltató Kft. 
 képv: Horváth Richárd polgármester  képv: Török Éva ügyvezető 
   megrendelő   közszolgáltató 

 
Határozat száma:  692/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vadfarm üzemeltetésére vonatkozó közfeladat ellátása 
érdekében 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra közszolgáltatási 
szerződést köt a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Vadfarm üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
 
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 Nyrt. 10403538-49575051-56561001; képviseli: Horváth 
Richárd polgármester) mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről: 
Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.; cégjegyzékszáma: 
10-09-037769; adószáma: 27132377-2-10; képviseli: Török Éva  ügyvezető) mint közszolgáltató (továbbiakban: 
közszolgáltató) (továbbiakban együtt: Felek) között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

I. A szerződés tárgya 
 
1. Felek rögzítik, hogy jelen közszolgáltatási szerződés tárgya a megrendelő tulajdonát képező ingatlanokon 

vadfarm üzemeltetése. 
 

2. Felek megállapodnak abban, hogy közszolgáltató a vadfarm üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok, 
valamint Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozatai alapján köteles végezni.  

 
II. Az üzemeltetési feladat tartalma 

 
1.) Közszolgáltató a vadfarm üzemeltetésének körében köteles mindazon tevékenységet elvégezni, amely a 

vadfarm szabályszerű üzemeltetése és a vadfarmban található állatok egészséges és biztonságos elhelyezése és 



gondozása érdekében ki kell fejteni. A vadfarm üzemeltetése többek között az alábbi feladatokat foglalja 
magába: 
a) a közszolgáltatás keretében átvett állatokat szakszerűen gondozza, gondoskodik megfelelő 

takarmányozásukról és állatorvosi ellátásukról, 
b) köteles az állatokról a jogszabályok által előírt nyilvántartásokat vezetni 
c) a közszolgáltatás keretében átvett vagyontárgyakat őrzi, azokat rendeltetésszerűen használja, 

karbantartja.  
d) a Vadfarm látogathatóságát biztosítja Közszolgáltató által meghatározott és a Megrendelő által 

előzetesen jóváhagyott időszakokban 
e) a Vadfarm és szakszerű üzemeltetését biztosítja 
f) amennyiben az átvett vagyontárgyak vonatkozásában felújítási igény merül fel, úgy felek egymással 

egyeztetnek, és külön megállapodásukban rögzítik a felújítás során a feleket terhelő jogokat és 
kötelezettségeket, valamint annak jogviszonyukban történő elszámolását. 
 

2.) Közszolgáltató saját hatáskörben jogosult megállapítani és beszedni a belépő díjak és egyéb díjak mértékét, 
mely körben köteles a megrendelő véleményét előzetesen kikérni.  

 
3.) Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a látogatók a vadfarmot biztonságosan tudják látogatni. A 

látogatók biztonságáért a Közszolgáltató teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá teljes körűen felel az átvett 
állatok nem megfelelő tartásával és az átvett állatok által okozott károkért. 

 
4.) A Közszolgáltató ezen tevékenysége körében teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 
III. Pénzügyi rendelkezések 

 
1.) A közszolgáltatási tevékenység ellenértéke vonatkozásában általános pénzügyi rendelkezéseket a felek között 

közszolgáltatási keretszerződés és támogatási szerződés tartalmazza, a közszolgáltató által egyedi megrendelés 
alapján ellátott feladatok vonatkozásán az elszámolás az elvégezett tevékenység ellenértékének megfizetése eseti 
számla alapján történik.  

2.) A számlát a Közszolgáltató az ellátott tevékenység után a Megrendelő által történt teljesítési igazolás szerint 
számlázza ki a Megrendelő részére, aki az ellenértéket köteles a számla kiállítását követő 8 naptári napon belül 
banki átutalás útján közszolgáltató részére megfizetni. 

 
IV. Megrendelő kötelezettségei 

 
1.) Megrendelő – a Hatvani Polgármesteri Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája útján - köteles minden, a jelen 

szerződés tárgyát érintő közérdekű lakossági, illetve képviselői bejelentést továbbítani közszolgáltató felé, és 
jogosult ellenőrizni a bejelentés nyomán tett intézkedést. 

 
V. Záró rendelkezések 

 
- Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 692/2019. (XII. 12.) sz. határozatával hagyta 

jóvá. 
 
- Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó helyi 

önkormányzati rendeletek, jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

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

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint megrendelő 

 Hatvani Szolgáltató Kft 
 (képviseli: Török Éva ügyvezető) 

mint közszolgáltató 
 

Határozat száma:  693/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve 2020. január 1. 



napjától kezdődő hatállyal 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést köt 
a társasággal, továbbá a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori 
hatályos önkormányzati rendeletében meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos 
tulajdonában levő társaság részére a határozat mellékletében foglalt ütemezés és feltételek szerint. 

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, valamint a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a támogatási szerződés aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

Közfeladatok ellátásával kapcsolatos működési költségek finanszírozására  
 
amely létrejött egyrészről: 
 

Támogató: Hatvan Város Önkormányzata 
Székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Adószáma: 15729394-2-10 
PIR törzsszáma: 729392 
Bankszámlaszáma: 10403538-49575051-56561001 (K&H Bank Zrt.) 
Képviseli: Horváth Richárd polgármester 

 
mint támogató tulajdonos (a továbbiakban: Támogató) és 
 

Kedvezményezett: Hatvani  Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. 
Adószáma: 27132377-2-10 
cégjegyzékszáma: 10-09-037769 

Bankszámlaszáma 10403538-50526857-57541004 
Képviseli: Török Éva ügyvezető 
 
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett, együttesen a továbbiakban: Felek) szerződést kötnek 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények, alapvető rendelkezések 

1.1.  Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságként alapította a Hatvani 
Szolgáltató Kft.-t, melynek feladata az önkormányzat által meghatározott kötelező és önként vállalt 
közfeladatok ellátása a felek között megkötött közszolgáltatási keret, illetőleg ágazati közszolgáltatási 
szerződések rendelkezései szerint. 

A szerződés tárgya 

2.1.  Felek megállapodnak abban, hogy Támogató az önkormányzat részére végzett közfeladatok ellátása céljából 
működési célú támogatást nyújt a Kedvezményezettnek.  

2.2.  Felek rögzítik, hogy Támogató által nyújtott támogatás forrása Hatvan Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetése mellékletében támogatás címszó alatt meghatározott keretösszeg. 

A támogatás célja 

3.1.  Támogatás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
meghatározott, kötelezően ellátandó, és a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletben önként vállalt helyi önkormányzati 
közfeladatok magas szintű biztosítása.  

A szerződés időtartama 

4.1.  Felek jelen támogatási szerződést 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2020. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra kötik.  

4.2.  Felek megállapodnak, hogy a szerződés időtartamának – alkalmankénti egy évvel történő – 
meghosszabbításáról évenként a szerződés időbeli hatálya alatt tárgyalásokat folytatnak, és annak 
eredményeképpen határozzák meg a támogatás adott évre vonatkozó konkrét összegét.  



 A szerződés megszűnése 

5.1.  Jelen szerződés megszűnik: 

- Jelen megállapodás 4.1 pontjában meghatározott határozott időtartam elteltével 

- A felek, illetve Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaság között létrejött 
közszolgáltatási szerződések megszűnésével; 

- Jelen szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése esetében 
bármelyik fél általi rendkívüli felmondással; 

- Közös megegyezéssel; 

- Kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésével. 

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés megszűnését követően, a megszűnést követő 60 napon belül 
egymással tételesen elszámolnak. 

A támogatás összege és folyósítása 

6.1.  A működési támogatás összege a Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletben elfogadásra kerülő támogatási összeg. A költségvetés elfogadásának időpontjáig a 
támogató önkormányzat havonta 30.000.000,- Ft támogatási előleget biztosít a kedvezményezett részére. 

6.2.  Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeget a tárgyhó utolsó napján a kedvezményezett 
bankszámlájára átutalja. 

6.3.  Kedvezményezett a támogatás összegét az adott tárgyév végéig használhatja fel a jelen szerződésben 
meghatározott célokra. Az esetleges pénzmaradvány összegét a kedvezményezett köteles a támogatást biztosító 
Hatvan Város Önkormányzata részére visszafizetni.  

Támogató jogai és kötelezettségei 

7.1.   A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató jogosult ellenőrzi. 

7.2.  Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggesztheti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a 
tudomására jut, hogy Kedvezményezett a jogszabályi, vagy e szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz 
eleget. 

7.3.  Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól 
annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Kedvezményezett a működési támogatást 
rendeltetésétől eltérően használja fel, illetve valótlan adatszolgáltatása miatt az elszámolás szabályszerűsége 
nem biztosított. 

Kedvezményezett jogai és kötelezettségei 

8.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy részére folyósított támogatást a céljának megfelelően, a működési költségek 
fedezetére fordítja.  

8.2.  Kedvezményezett kötelezettséget vállal, hogy a támogatást nyilvántartásaiban elkülönítve kezeli. A számviteli 
és adójogszabályoknak megfelelő analitikus és összesítő nyilvántartásokat vezet, oly módon, hogy a támogatás 
felhasználása (időben és számszakilag), továbbá a felhasználás jogszerűsége ellenőrizhető, nyomon követhető 
legyen.  

8.3.  A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt az 
önkormányzat részére az önkormányzat erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek 
szerint és határidőig vissza kell fizetni. 

Elszámolás és ellenőrzés 

9.1.  Kedvezményezett vállalja, hogy a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig Támogató felé elszámol; 

 
9.2.  Amennyiben a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig nem számol el, újabb 

önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet. 



9.3.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy Kedvezményezett az önkormányzati támogatást nem célirányosan 
használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni az önkormányzat 
erre vonatkozó határozata alapján az ott meghatározott feltételek szerint és határidőig. 

Záró rendelkezések 

10.1.  Felek a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségeik maradéktalan teljesítése érdekében szoros 
együttműködésre kötelesek. 

10.2. Felek kijelentik, hogy ismerik az adótitokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – 
különös tekintettel az Art., a Ptk., és a Btk. rendelkezéseire – azokat magukra nézve kötelező érvényűnek 
tekintik. 

10.3. A jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában és a szerződő felek egyetértésével történhet. 

10.4.  Jelen támogatási szerződés megkötéséhez Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  693/2019. 
(XII.12.) számú határozatával hozzájárulását adta és felhatalmazta Hatvan Város Polgármesterét és a Kft. 
ügyvezetőjét a támogatási szerződés jelen tartalommal történő aláírására. 

10.4.  Felek jelen szerződés teljesítéséből eredő esetleges vitás kérdéseket a Ptk. előírásai alapján békés egyeztetés 
útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat önkormányzat székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 

10.5.  Kedvezményezett az Egri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 10-09-037769 cégjegyzékszámon nyilvántartott 
gazdasági társaság. A társaság ügyvezetője nyilatkozik, hogy a cég a jelen okirat aláírása napján nem áll csőd-, 
végelszámolási-, felszámolási eljárás hatálya alatt, továbbá nyilatkozza, hogy cégjegyzési joga önálló. 

10.6.  Felek között vitás kérdés nincsen, jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében vonatkozó helyi 
önkormányzati rendeletek, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

10.7.  Jelen szerződést a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá. 

 
Hatvan, 2019. december 12. 
 
   

Hatvan Város Önkormányzata 
(képviseli: Horváth Richárd polgármester) 

mint Támogató 

 Hatvani Szolgáltató Kft.. 
(képviseli: Török Éva ügyvezető 

mint Kedvezményezett 
 

 
Határozat száma:  694/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve 2020. január 1. 
napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a társasággal bérleti szerződést köt a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a 
bérleti szerződés aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 13. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 694/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  695/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Táltos 
u. 21.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletnek megfelelően 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (szerződés módosítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  696/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa elnökének a 2024. évi helyi önkormányzati általános választás napját 
követő harmadik napig terjedő határozott időre történő megválasztása során Kómár Józsefet, Heréd község 
delegált képviselőjét nem támogatja. 
A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  697/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa elnökének a 2024. évi helyi önkormányzati általános választás napját 
követő harmadik napig terjedő határozott időre történő megválasztása során Kómár Józsefet, Heréd község 
delegált képviselőjét nem támogatja. 
A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  698/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2019. I-III. negyedévi költségvetése 
módosítását, melyek az alábbi tételeket részletezik:  
 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2019. szeptember 30. fordulónappal: (1. 
sz. melléklet) 
 

 A 2019. I-III. negyedévi költségvetés bevételei és kiadási főösszege: 
                                        3.226.582.914 Ft 

 
2. Működési bevételek 10.235.000 Ft 

a) Társulás működési bevétele 6.350.000 Ft 
b) Tagönkormányzatok támogatása 3.885.000 Ft 
 

3. Társulás felhalmozási bevétele: 
Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről 6.603.365 Ft 
 

4. Finanszírozási bevétel   
Előző évi pénzmaradvány felhasználása 3.209.744.549 Ft 
 

5. Kiadási jogcímek: 
 
a) Működési kiadás 18.224.914 Ft 

Működési célú kiadások (reprezentáció, ügyvédi ktg. ÁFA) 13.674.365 Ft 
Működési tartalék 1.012.549 Ft 

b) Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 3.538.000 Ft 
c) Finanszírozási kiadások 

Céltartalék 3.208.358.000 Ft 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2019. évi költségvetése I-III. negyedévi  
módosításáról  és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e 
határozatnak megfelelően gyakorolja.” 

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

 
(A 698/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
 



Határozat száma:  699/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása során Juhász Gergelyt, Lőrinci Város 
Önkormányzatának képviselőjét támogatja. 
A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén képviselje.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  700/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u.2.) intézményi költségvetésébe az intézmény által a 2019. évben elvégzett kivitelezési munkák és 
eszközbeszerzések költségeinek megtérítése érdekében 30.418.472,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.22.) önkormányzati rendeletben az egyéb 
szakfeladatok között biztosított  „Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés” költségsorról 15.000.000,- Ft 
összegben, a Közös Önkormányzati Hivatal feladatai „Rehabilitációs foglalkoztatottak” költségsorról 11.418.472,- 
Ft, továbbá a „Közterület-felügyelet” költségsorról 4.000.000,- Ft összegben.” 
 
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:  701/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jam Gardenben megtartott rendezvények, a Kistérségi 
idősek fesztiváljának, valamint az Adventi ünnepi rendezvények többlet költségeire a Grassalkovich Művelődési 
Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) intézményi költségvetésébe 15.000.000,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 
kiadások között biztosított „HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) önerő” költségsorról. 
A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújításához szükséges 15.000.000,- Ft összeg pénzügyi forrása Hatvan 
Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe a felhalmozási kiadások között a „HACS pályázat (VOKE Liszt 
Ferenc Művelődési Ház)” költséghelyen betervezésre kerül, tekintettel arra, hogy az önerő biztosítása 2020. évben 
válik esedékessé.” 
 
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:  702/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezetet javasolja 
kitüntetni a Heves Megyei Közgyűlésnek a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági kitüntető díjjal. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy kitüntetési javaslatot küldje meg a Heves Megyei 
Közgyűlés elnökének.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 7. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  703/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Signal Iduna Biztosítóval (székhely: 1123 Budapest, Alkotás 
u. 50.; cégj.sz.: 01-10-042159; adószám: 10828704-2-44) az 532944709 kötvényszámon megkötött vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződésben megállapított 3.583.914,- Ft éves díj 10 %-os emelését elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (nyilatkozattételre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  704/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
megállapodást kössön a hatvani 024/66 helyrajzi számú kivett telephely és szántó művelési ágú ingatlan 
belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával Hatvan Város Önkormányzata nevében a magánerő bevonásával 
megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati 
rendeletnek a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ban foglaltak 



szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan tulajdonosa saját költségén vállalja a rendelet 4. § (2) 
bekezdésében leírtak maradéktalan betartását.” 
 
H a t á r i d ő  : 2020. január 31. (megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  705/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 590/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján indult, „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárást nyertes ajánlattevőjének a Füziexportbau Építőipari Kft. (2173 Kartal Alkotmány utca 
55/A.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány 
szerinti érvényes ajánlatot, azaz 156.372.129.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 198.592.604.- Ft összesített ajánlati 
árat, az elvégzett munkákra 24 hónap teljes körű jótállásnak, továbbá a kivitelezésbe egyenként 62 hónap 
szakmai többlettapasztalattal rendelkező MV-É-R szakember és 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló 
bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
Az ajánlatkérő, Hatvan Város Önkormányzata a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást bruttó 
127.558.800.- Ft összegig pályázati forrásból, ezen felül bruttó 71.033.804.- Ft összeget a képviselő-testület a 
2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe betervezi, tekintettel arra, hogy az összeg csak 
2020.évben kerül felhasználásra.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december  20. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  706/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 610/2019. (XI. 12.) számú határozata alapján indult, 
„Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. 
része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 
17.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 17,86.- Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 17. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  707/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 610/2019. (XI. 12.) számú határozata alapján indult, 
„Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. 
része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az NKM Energia Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 
20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 21,56.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 17. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  708/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani legfeljebb 50.000 Euró 
összegű támogatásra az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében meghirdetett 
SKHU/1901 kódszámú pályázati felhívásra a Zagyva-liget infrastrukturális fejlesztése céljából, amelynek 
keretében szabadtéri sportlétesítmények, eszközök és kültéri főzőhelyek alakíthatóak ki, valamint egy határon 
átnyúló sportrendezvény és főzőverseny megszervezésére. 
Hatvan Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához legfeljebb 1.756.510,- Ft összegű önerőt biztosít, 
mely pénzügyi forrás az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.” 
 



H a t á r i d ő  : 2020. január 15. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  709/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program keretében meghirdetett SKHU/1901 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Szinyei András alpolgármester, 
2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző, 
4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. (munkacsoport megalakulására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  710/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3978/55/A/38 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Pázsit u. 11. III/3. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat melléklete szerinti konkrét vételi 
ajánlatot – az elővásárlási és visszavásárlási jogával nem kíván élni, egyben feltétlen és visszavonhatalan 
hozzájárulását adja e jogok törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 30. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 710/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  711/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Tabán út 22. IV/16. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat melléklete szerinti konkrét 
vételi ajánlatot – az elővásárlási és visszavásárlási jogával nem kíván élni, egyben feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja e jogok törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 30. (a határozat megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 711/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  712/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló hatvani 0492/2 hrsz.-ú, hatvani 0492/3 
hrsz.-ú, hatvani 0492/4 hrsz.-ú, hatvani 0485/1 hrsz.-ú, hatvani 0485/3 hrsz.-ú és hatvani 0510/8 hrsz.-ú 
ingatlanokat 2020. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra a Gödöllői Tangazdaság Zrt. (székhely: 2173 Kartal, 
Bartók B. u. 2-10.; cégjegyzéksz.: 13-10-040178, adószám: 10849143-2-13; képviseli: Nagy Ádám vezérigazgató) 
részére használatra átadja őszi kultúra termesztés technológiai műveleteinek, valamint a termés betakarításának 
elvégzése érdekében. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 20. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 712/2019. (XII. 12.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  713/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, a Hatvani Varázskapu 
Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda és a Hatvani Napsugár Óvoda épületein megvalósított napelemes rendszerek 
javított első felülvizsgálatának elvégzésével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg 
bruttó 609.600,- 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 feladatok 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 

 
Határozat száma:  714/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda, a Hatvani Varázskapu 
Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda és a Hatvani Napsugár Óvoda épületein megvalósított napelemes rendszerek 
javított első felülvizsgálatának költségét a QEURCUS Hungary Zrt.-vel (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 5. 
II/1.) megkötött vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkák hibás teljesítése miatti garanciális igényként 
érvényesíti a kivitelezővel szemben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási cselekmények – beleértve a 
peres eljárás kezdeményezését is – lefolytatására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (cselekmény megindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  715/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, valamint a 
díszvilágítás karbantartásával 2020. január 1-jétől 2021. december 31-ig a Fény Service Kft.-t (székhelye: 2255 
Szentlőrinckáta, 057/101 hrsz.) bízza meg bruttó 13.380.720,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Az évente szükséges bruttó 6.690.360,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. és 2021. 
évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  716/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén keletkező kedvtelésből 
tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek elszállításával, valamint 
ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2020. évre vonatkozóan a Lammed Egészségügyi 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízza meg – az állati 
melléktermék kezelés esetében bruttó 152,4,- Ft/kg, valamint ezek szállítása esetében bruttó 178,- Ft/km 
egységárakon – legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 

H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  717/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security Kft.-t (székhelye: 2251 
Tápiószecső, Szőlő u. 17.) bízza meg bruttó 805.740,- Ft/év keretösszegig történő felhasználással, riasztó 
rendszer kialakítása bruttó 79.908,- Ft/db, valamint távfelügyeleti szolgáltatás bruttó 6.770,- Ft/db/hó egységárak 
alkalmazásával, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020 és 2024. év közötti költségvetéseibe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  718/2019. (XII. 12.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló 
beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  719/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  720/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  721/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  722/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  723/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  724/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  725/2019. (XII. 12.) z.ü.  sz. kép visel ő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  726/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  727/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  728/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  729/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

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

Határozat száma:  730/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátásával Török Évát bízza meg 2020. január 1. napjától a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
megszűnéséig, de legfeljebb 2020. május 31-ig. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
(…) 
 
A képviselő-testület elrendeli Török Évának, a Hatvani Szolgáltató Intézmény megbízott vezetőjének a Hatvani 
Szolgáltató Kft.-nél történő munkajogi jogutódlását a 600/2019. (XI. 12.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. és 25/B. §-ai szerint 2019. május 31-i 
fordulónappal. 
 

Határozat száma:  731/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 599/2019. (XI. 12.) sz. képviselő-testületi határozatának 
módosítja oly módon, hogy a határozat 2. pontjának első bekezdésének szövegét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 



„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. november 12. napjától 2019. december 31. napjáig havi 
bruttó 50.000,- Ft megbízási díjért, továbbá 2020. január 1. napjától 2020. május 31. napjáig havi bruttó 
355.000,- Ft megbízási díjért megbízási jogviszony keretében látja el ügyvezetői tevékenységét. 2020. június 
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.” 

 
A képviselő-testület az ügyvezetővel megkötött megbízási szerződést a határozat 1. számú melléklete szerint, míg 
a megkötött munkaszerződést a határozat 2. számú melléklete szerint módosítja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az 
ügyvezetővel a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási- és a munkaszerződést aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (munkáltatói dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (szerződések aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
(A 731/2019. (XII. 12.) z. ü. sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
Határozat száma:  732/2019. (XII. 12.) z.ü. sz. képv iselő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) intézményvezetőjének, Semperger Katalinnak az illetményét 2019. január 
1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
(…) 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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