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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének  

2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete  
Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésér ől 

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

 
1. § A rendelet hatálya Hatvan Város Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési 

szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és 
kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki. 

 
2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal, kölcsön) 

csökkentett bevételi főösszegét   7.964.304 e Ft-ban 
b) kiadási főösszegét 11.820.020 e Ft-ban 
állapítja meg.      
(2) A 2019. évi működési költségvetés egyenlege -15.510 e Ft, mely pénzforgalmi bevételből (pénzmaradvány) 

kerül finanszírozásra. 
(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés egyenlege - 3.840.206 e Ft, mely finanszírozását pénzfogalom nélküli 

bevételekből (pénzmaradványból: 2.192.417 e Ft) és kölcsön (1.414.666 e Ft) felvételével biztosítja az 
önkormányzat.  
 

3. § (1) A 2019. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet 
tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig a 2. melléklet szemlélteti. 

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a 
következők szerint állapítja meg: 

a) Intézményi működési bevételek 457.037 e Ft 
b) Helyi adók 3.946.798 e Ft 
a) Átengedett központi adók 70.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 5.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.895.722 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 162.013 e Ft 
g)Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 1.396.382 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 29.197 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.155 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 2.192.417 e Ft 
jb) intézményi pénzmaradvány 15.510 e Ft 
jc) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány 54.325 e Ft 
jd) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 178.798 e Ft 
k) Hitelek, kölcsönök 1.414.666 e Ft 
(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet 

tartalmazza. 
(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja 

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 2.004.849 e Ft 
ab) Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 769.004 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.120.226 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások:  
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 3.090.713 e Ft 
felújítás 545.385 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz 2.616.478 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások 97.785 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz 2.050 e Ft 
c) Tartalék  
ca) elkülönített tartalék az adósságszolgálat biztosítására 1.000 e Ft 
cb) általános tartalék 20.000 e Ft  
cc) elkülönített számlán lévő tartalék 
örnyezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap  251.510 e Ft 



cd) Támogatási céltartalék  35.000 e Ft 
d) Hitelek 
végtörlesztés kézilabda csarnok 266.020 e Ft  
(5) A létszámkeret: 
- a költségvetési szervekre: 473,25 fő 
- közfoglalkoztatottakra: 30 fő 
(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet 

tartalmazza. 
(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza. 
(8) A Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza. 
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7., 8., és 9. melléklet szerint kerülnek 

jóváhagyásra. 
(10) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok bontásban a 10. melléklet szemlélteti. 
(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 11. melléklet szemlélteti. 
(12) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet 

szemlélteti. 
 

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint az önkormányzati 
költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott 
kiadások teljesítésére. 

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, 
vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. 
Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben 
szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 
utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik. 

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az 
adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevétel 50 
%-át. Saját bevétel: helyi adók, osztalékok, koncessziós díjak, tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyonértékű 
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, részvények, részesedések értékesítése, vállalat 
értékesítéséből, privatizációból származó bevétel, kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 
 

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. 

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. 

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a 
költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet. 

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet 
módosításával. 

 
6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője 

előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és 
bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 
napon belül tájékoztatja. 

(2) Saját hatáskörű előirányzat módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a 
következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően 
– Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát cél, 
indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell. 

(3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után 
használható fel. 

(4) Az (1)-(3) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület 
rendelete alapján történhet. 

(5) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. 
Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról munkafolyamatai megszervezéséről oly módon 
gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésében részére 
megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 
A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási 
kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcseréket egyeztetni köteles a Gazdálkodási Irodával. 
(6) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az 

önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának 
mértéke 2 egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 40 millió forintot 
és a tartozását nem tudja 30 napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez 
önkormányzati biztost bíz meg. 



(7) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a 
költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány 
létrejöttével összefüggésben. 

(8) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási 
kötelezettsége van az önkormányzat felé. 

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési 
szervek elemi beszámolóinak rendjét  és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja. 

(10) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Hatvan Város Önkormányzata háromévenkénti 
leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok 
állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A 
három évenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A 
soron következő leltározást 2019. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2016. december 30-án 
mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 
eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti 
leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell 
összeállítani. 

(11) Hatvan Város Önkormányzata részéről a költségvetési szervek esetében a házipénztárból az alábbi 
készpénzben történő kiadások teljesíthetőek: 

a) kiküldetési költségek, 
b)beszerzések, 
c) reprezentáció, 
d) munkába járás költsége, 
e) segélyek, 
f) előlegek, 
g) ellátmányok, 
h) fizetési előleg, 
i) megbízási díjak, 
j) közfoglalkoztatottak munkabére, 
k) postaköltség, 
l) szolgáltatások, 
m) rendezvényszervezésre kiadások. 
A fenti jogcímeken kívül - kivételesen indokolt esetben -, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz 
elszámolásra történő kiadására. 

 
7. § A polgármester átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozhatja: 
a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között évi 20 millió Ft összeghatárig, 
b) rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 5 millió Ft összeghatárig. 

 
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetén a jegyző, az 
intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

 
9. § Ez a rendelet 2019. február 23-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 
Hatvan, 2019. február 21. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 

 
(A 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésé ről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének  



a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett 
bevételi főösszegét 7.477.614 e Ft-ban 

b) kiadási főösszegét 9.016.503 e Ft-ban 
állapítja meg. 
(2) A 2018. évi működési költségvetés egyenlege -28.135 e Ft.  Ennek finanszírozását pénzforgalom nélküli 

bevételből (pénzmaradványból: 28.135 e Ft) biztosítja az önkormányzat. 
(3) A 2018. évi felhalmozási költségvetés egyenlege -1.510.754 e Ft. Ennek finanszírozását  pénzforgalom 

nélküli bevételből (pénzmaradványból: 1.030.687 e Ft) és felhalmozási kölcsön felvételével ( 480.067 e Ft ) 
biztosítja az önkormányzat. 
 

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

következők szerint állapítja meg: 
a) Intézményi működési bevételek 537.786 e Ft 
b) Helyi adók 3.252.037 e Ft 
c) Átengedett központi adók 70.000 e Ft 
d) Bírságok, pótlékok 4.000 e Ft 
e) Önkormányzat költségvetési támogatása 1.884.523 e Ft 
f) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.323.280 e Ft 
g) Támogatásértékű bevételek  
(államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) 381.548 e Ft 
h) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 22.285 e Ft 
i) Támogatási kölcsönök visszatérítése 2.155 e Ft 
j) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 
ja) önkormányzati pénzmaradvány 671.710 e Ft 
jb) elkülönített lakásszámlán lévő pénzmaradvány  12.652 e Ft 
jc) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap maradványa 143.099 e Ft 
jd) Vízi-közmű számla (érdekeltségi bevétel)   209.236 e Ft 
je) intézményi pénzmaradvány 22.125 e Ft 
k) Felhalmozási kölcsön felvétele 480.067 e Ft 
Önkormányzati bevétel összesen: 9.016.503 e Ft 

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

meg: 
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai 
aa) önállóan működő intézmények 1.931.638 e Ft 
ab) Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai 706.713 e Ft 
ac) önkormányzati működési kiadások 2.075.568 e Ft 
b) Felhalmozási kiadások: 
ba) önkormányzati beruházások 
beruházás 1.237.113 e Ft 
felújítás 689.255 e Ft 
felhalmozásra átadott 1.868.065 e Ft 
bb) intézményi felhalmozási kiadások: 
beruházások, felújítások 105.985 e Ft 
felhalmozásra átadott pénzeszköz, kölcsönök 1.000 e Ft 
c) Tartalék 
ca) Fejlesztési céltartalék 41.847 e Ft 
cb) Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 79.042 e Ft 
cc) Általános tartalék  1.520 e Ft 
d) Hiteltörlesztés 278.757 e Ft 
Önkormányzati kiadás összesen: 9.016.503 e Ft 

 
3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A R. 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
4. § (1) Ez a rendelet 2019. február 23-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31-től kell 

alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet 2019. február 24-én hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. február 21. 



 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 

(A 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete 

a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § A Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(4) A hatvani székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok, 
egyéni vállalkozók, egyéni cégek a Hatvanban bejelentett lakcímmel nem rendelkező munkavállalóik részére 
munkavállalónként egy Kártyát és a Kártyához kérelemre maximum 3500 kg összsúlyú gépjárműre egy parkolási 
engedélyt igényelhetnek. A Kártya előállítási és érvényesítési díja 4000 Ft. Amennyiben a kérelem parkolási 
engedély kiadására is irányul és a munkavállaló nem rendelkezik saját tulajdonú gépjárművel, úgy a kérelemhez 
csatolni kell a gépjármű használatára vonatkozó - a gépjármű tulajdonosa és a munkavállaló között létrejött - 
megállapodást, melyben szerepel, hogy a gépjárművet a munkavállaló munkába járás céljára használja. A 
Kártyával a Kártyához kapcsolódó valamennyi kedvezmény igénybe vehető, behajtási engedély azonban nem 
igényelhető a Kártyához.” 

 
2. § Ez a rendelet 2019. február 25-én lép hatályba és 2019. február 26-án hatályát veszti. 

 
Hatvan, 2019. február 21. 
 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. FEBRUÁR 21-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
 

Határozat száma:  61/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 21-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 Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
2. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló 

megállapodás módosításáról 
3. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról és 

2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
4. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolójának elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
5. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 

elfogadásáról és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról 
6. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 2018. évi közművelődési feladatellátásáról szóló 

beszámolójáról 
7. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségéről 
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
10. Előterjesztés kölcsönkeret szerződés módosításáról 
11. Előterjesztés a K&H Bank Zrt.-től felvett kölcsön végtörlesztéséről 
12. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. 

évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 
13. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi 

költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 
14. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 
15. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető 

munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 
16. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének létesítéséről és az 

alapító okirat módosításáról 
17. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az 

ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 
18. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének 
módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról 

19. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

20. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és a 
Felügyelőbzottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról 

21. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló szerződés 
módosításáról 

22. Előterjesztés a „Praxisközösség létrehozása a Selypi medencében” című pályázat megvalósításával 
kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírásáról 

23. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről 
24. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
25. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
26. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási feladatainak ellátásáról 
27. Előterjesztés a „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok 

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

kapcsolatos döntésről  
29. Előterjesztés a hatvani óvodákban megvalósított napelemes rendszerek dokumentálásáról 
30. Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet 2019! Tornaterem felújítás” című pályázathoz kapcsolódó utólagos 

hozzájárulásról 
31. Előterjesztés a Gáspár András szobor elhelyezéséhez kapcsolódó döntésekről 



32. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének megválasztásáról 
33. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2019. évi keret 

felhasználására 
34. Előterjesztés „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat benyújtásáról 
35. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat ismételt 

kiírásáról 
36. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 
37. Előterjesztés kábelhiba javításáról 
38. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 
39. Tájékoztató a 2019. évi útkarbantartási feladattervről 
40. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
41. Előterjesztés földút karbantartási munkáiról 
42. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
43. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 
44. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 
45. Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 
46. Előterjesztés a 2019. évi vízminta-vételezési feladatokról  
47. Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról  
48. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről  
49. Előterjesztés a Hatvan, Czuczor G. u. 16. szám alatt lévő épületek bontási munkáiról 
50. Előterjesztés a 6/2019. (I. 16.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
51. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gloreco Hungary Kft. részére 
52. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a VARIABAU Kft. részére 
53. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és szándéknyilatkozat aláírásáról víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése céljából 
54. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola udvari előtetőjének felújítási munkáiról 
55. Beszámoló a 2018. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2019. évi keret 

felhasználására 
56. Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 

összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
57. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról  
58. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-58. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
59. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva 

meghozott döntéseiről 
Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

60. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatairól 
Előterjeszt ő, előadó:  Nádas Sándor bizottsági elnök 

61. Beszámoló az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt 
határidejű határozatairól 
Előterjeszt ő, előadó:  Tarsoly Imre bizottsági elnök 

62. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
határozatainak végrehajtásáról 
Előterjeszt ő, előadó:  Papp István bizottsági elnök 

63. Beszámoló a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben meghozott határozatairól 
Előterjeszt ő, előadó:  Kondek Zsolt bizottsági elnök 

64. Egyebek” 
 

Határozat száma:  62/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 690., 714. (X. 25.), 777., 781. (XI. 29.), 799., 800., 810., 813., 
822., 824. (XII. 13.) 2018. évi, valamint a 2., 4., 5., 7., 10. (I. 16.), 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 
25., 26., 27., 29., 30., 31., 43., 46. (I. 30.) 2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 
 

Határozat száma:  63/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság által 
elkészített, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 2018. évi beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 1. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  64/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszt Község Önkormányzatával 2013. február 28. 
napján megkötött, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást a határozat 
mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló  

 
M E G Á L L A P O D Á S  
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
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) és 

 
(továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

I. Előzmények:  

 

Hatvan Város Önkormányzata és Kerekharaszt Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján 2013. március 1. napjától  

határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt  (továbbiakban: Hivatal) hozott létre 2013. február 28. napján 

kelt megállapodásával (továbbiakban: Megállapodás). 

 

Tekintettel a Hivatal létrehozása óta történt központi költségvetési finanszírozás változásaira, valamint a Hivatal 

működése kapcsán nyert tapasztalatokra Felek a Megállapodást az alábbiak szerint módosítják és egységes 

szerkezetbe foglalják : 

 

II. Szervezeti rendelkezések: 

 

1. A Hivatal elnevezése : „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal”. Székhelye : 3000 Hatvan Kossuth tér 2. 

 

2. A Hivatal illetékességi területe Hatvan város és Kerekharaszt község közigazgatási területe. 

 

3. A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt az aljegyz ő helyettesíti. Hatvan város  polgármestere  a Mötv. 67. § 

a) pontja alapján irányítja  a Hivatalt. E körben tett intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja Kerekharaszt 

község polgármesterét. 

 

4. A jegyző és az aljegyző kinevezéséhez , felmentéséhez  a két polgármester lakosságszám-arányos, 

többségi döntése szükséges. A jegyzővel szembeni egyéb munkáltatói jogokat  Hatvan város 

polgármestere gyakorolja.  

 

5. A Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat , továbbá az aljegyző 

tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a jegyz ő gyakorolja . A Kerekharaszt községben működő 



ügyfélszolgálat  köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, 

felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához Kerekharaszt község 

polgármesterének egyetértése szükséges az általa meghatározott körben. 

 

6. A Hivatal mindkét településen ellátja  az alábbi feladatokat :  

a) a képviselő-testületek működésével kapcsolatos döntés-előkészítés, végrehajtás,  

b) bizottságok működésével kapcsolatos hivatali feladatok,  

c) a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, 

végrehajtása, 

d) költségvetés, zárszámadás, pénzügyi beszámolók készítése,  

e) gazdálkodással kapcsolatos napi ügyek intézése, 

f) adatkezelés, nyilvántartások vezetése, 

g) anyakönyvi ügyintézés (székhely településen) 

h) ügyfélfogadás  

i) önkormányzati intézmények működésével összefüggő hivatali feladatok, 

j) beruházásokkal, pályázatokkal összefüggő hivatali feladatok,  

k) közfoglalkoztatással összefüggő hivatali feladatok, 

l) adóigazgatási feladatok. 

 

7. A jegyző a hivatal tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol  mindkét képviselő-testületnek.  

 

8. A Hivatal szervezetére, működésére és egyes adataira vonatkozó részletes rendelkezéseket a Hivatal – 

mint költségvetési szerv – Szervezeti és Működési Szabályzata, Ügyrendje  és Alapító Okirata  

tartalmazza. Ezek jóváhagyásáról a Felek lakosságszám-arányosan döntenek.  

 

9. A Hivatal székhelyén  a jegyző vezetésével jelen megállapodás melléklete szerinti szervezeti felépítésű 

közös önkormányzati hivatal működik, melynek létszámkeretét Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-

testülete jogosult meghatározni a 8. pontban foglaltak figyelembe vételével. 

 

10. Kerekharaszt  településen a Bimbó u. 2. szám alatt ügyfélszolgálat  működik. Felek Kerekharaszt 

településen 1 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő munkavégzésével biztosítják a helyi igazgatás és 

közszolgáltatások elérését, egyebekben az ügyintézés a közös önkormányzati hivatal székhelyén történik. 

Az ügyfélszolgálaton alkalmazottak a Hivatal szervezetébe integrálva végzik feladatukat. 

 

11. A kerekharaszti ügyfélszolgálat biztosítja az ügyfélfogadást az alábbiak szerint: 

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között 

Péntek: 8.00-12.00 óra között 

 

III. Működési hozzájárulás meghatározása:  

 

12.  A mindenkori központi költségvetést megállapító törvényben (2019. évben: Magyarország központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 2. számú mellékletének I.1.a. pontjában) az közös önkormányzati 

hivatal működésének támogatására megállapított összeg lakosságszám arányos elosztását követően a 

Kerekharaszt Község Önkormányzatára eső összeg által nem fedezett részét Kerekharaszt Község 

Önkormányzata biztosítja az alábbi kiadásoknak: 

 



a) az ügyfélszolgálaton dolgozó közszolgálati alkalmazottak havi rendszeres illetményét, caffetéria 

(béren kívüli) juttatásait, esetlegesen felmerülő költségeit, jutalmát valamint ezek járulékait, 

b) a jegyző, az aljegyző, a gazdálkodási irodavezető, a műszaki irodavezető, a szociális 

osztályvezető valamint a törvényességi ellenőrzési osztályvezető mindenkori rendszeres havi 

illetményének 9%-át és annak járulékait,  

c) a Kerekharaszt Bimbó u. 2. szám alatti ügyfélszolgálatnak helyt adó ingatlan üzemeltetésével,  

d) fenntartásával járó dologi kiadásokat, az ügyfélszolgálaton folyó ügyintézési munkához 

kapcsolódó dologi kiadásokat,  

 

13.  A 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek 2018. évre Kerekharaszt Község Önkormányzata részéről 

3.600.000 Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer forint hozzájárulást állapítanak meg, és egybehangzóan 

kijelentik, hogy ezen összegből 2018. évben Kerekharaszt Község Önkormányzata részéről 2.000.000 Ft, 

azaz Kettőmillió forint megfizetésre került. Kerekharaszt Község Önkormányzata kötelezettséget vállal 

arra, hogy 1.600.000 Ft-ot, azaz Egymillió-hatszázezer forintot 2019. március 31. napjáig megfizet Hatvan 

Város Önkormányzat részére a 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlára történő átutalással 

a 2018. évi elmaradt hozzájárulás jogcímén.  

 

14.  A 12. pontban foglaltakra tekintettel Felek 2019. évre Kerekharaszt Község Önkormányzata részére 

4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint hozzájárulást állapítanak meg, melyet Kerekharaszt Község 

Önkormányzata négy egyenlő részletben minden negyedévben a negyedév utolsó napjáig köteles Hatvan 

Város Önkormányzata részére megfizetni a 10403538-49575051-56561001 számú bankszámlára történő 

átutalással. Ezen fizetési ütemezés a 2019-et követő költségvetési években is érvényes.  

 

15.  A támogatás átutalásának elmaradása esetén Hatvan város polgármestere 15 napos határidő tűzésével 

fizetési felszólítást küld Kerekharaszt Község Önkormányzata részére. Amennyiben Kerekharaszt Község 

Önkormányzatának likviditási helyzete nem teszi lehetővé a teljesítést a 15 napos fizetési határidő alatt 

30 napos haladékot kérhet. A 30 napos haladék letelte után Hatvan Város Önkormányzata az elmaradt 

hozzájárulásnak a haladék leteltétől számított jegybanki alapkamattal megnövelt összegét inkasszóval 

érvényesítheti Kerekharaszt Község Önkormányzata ellen.  

 

16.  Felek a 12. pontban meghatározott finanszírozási elvek alapján minden év január 20. napjáig az adott 

költségvetési évre vonatkozó működési hozzájárulás összegét közösen meghatározzák és saját 

költségvetésükben- annak elfogadásával egyidejűleg- jóváhagyják. A központi költségvetési finanszírozás 

rendszerének változása esetén Felek jelen megállapodást teljes egészében felülvizsgálják az adott 

költségvetési év január 20. napjáig. 

 

17.  A Hivatal működése során költségvetése terhére visszterhesen szerzett bármely ingatlan és ingó vagyon 

a Hivatal tulajdonába kerül, melynek megszűnése esetén ezen vagyontárgyak megosztása az 

önkormányzatok által a szerzéskor viselt költségek arányában történik. A Hivatal által ingyenesen szerzett 

bármely ingatlan és ingó vagyon a Hivatal tulajdonába kerül, melynek megszűnése esetén ezen 

vagyontárgyak megosztása létszámarányosan történik. A megosztásnál a vagyontárgyak nettó értékét 

kell figyelembe venni. 

 

IV. Záró rendelkezések:  

 

18.  A Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy ahhoz csatlakozni kizárólag az Mötv-ben meghatározott 

feltételekkel lehet. Ezen kívül a megállapodás bármikor módosítható , melynek érvényességéhez  a 

felek  képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó (elfogadó) határozata szükséges . 



 

19.  Jelen megállapodást Kerekharaszt Község Önkormányzata 10/2019.(II.13.) számú határozatával Hatvan 

Város Önkormányzata 64/2019.(II.21.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Kelt: 
 
 Hatvan, 2019. február 28. Kerekharaszt, 2019. február 28. 
 
 
 Horváth Richárd Szabó Ádám 
 Hatvan város polgármestere Kerekharaszt község polgármestere 

 
Határozat száma:  65/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 

Határozat száma:  66/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2.) 2019. évi munkatervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
  2020. január 31. (a 2019. évi beszámoló elkészítésére) 
F e l e l ő s  : az Ady Endre Könyvtár igazgatója 

 
Határozat száma:  67/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  68/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2019. évi munkatervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
  2020. január 31. (a 2019. évi beszámoló elkészítésére) 
F e l e l ő s  : az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 

 
Határozat száma:  69/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  70/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) 2019. évi munkatervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (a munkatervben megfogalmazott feladatok teljesítésére) 
  2020. január 31. (a 2019. évi beszámoló elkészítésére) 
F e l e l ő s  : a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója 

 
 



Határozat száma:  71/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár u. 6-8.) 2018. évi közművelődési feladatellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 4. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  72/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a 
alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint 
elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

Az önkormányzatok adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettség        

e Ft 

MEGNEVEZÉS 
2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 

        

Helyi adók 3 946 798 3 946 798 3 946 798 3 946 798 

Osztalékok koncessziós díjak         

Díjak, pótlékok, bírságok 5 000 5 000 5 000 5 000 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

162 013 89 069 89 069 89 069 

Részvények, részesedése értékesítése         

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek         

Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés         

  Saját bevételek   4 113 811 4 040 867 4 040 867 4 040 867 

  Saját bevételek 50%-a 2 056 906 2 020 434 2 020 434 2 020 434 

Előző években keletkezett tárgyévet terhel ő fizetési 
kötelezettség 266 020 0 0 0 

  Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 266 020       

  Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása         

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         

  Adott váltó         

  Pénzügyi lízing         

  Halasztott fizetés         

  Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség         

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez ő, tárgyévet terhel ő 
fizetési kötelezettség 0 0 0 0 
  Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása         

  
Felvett és átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása         

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         

  Adott váltó         

  Pénzügyi lízing         

  Halasztott fizetés         

  Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség         

Fizetési kötelezettség összesen 266 020  0 0 0 



Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel  
1 790 886 2 020 434 2 020 434 2 020 434 

 
Határozat száma:  73/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél meglévő 1.500.000 eFt 
összegű kölcsönkeret szerződését rulírozó jellegűre módosítja a határozat mellékletét képező szerződés szerint. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönkeret szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 14. (módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
(A 73/2019. (II. 21.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  74/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-vel (cégjegyzékszám: 01-10-041043; székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; adószám: 
10195664-4-44) megkötött Beruházási Kölcsönszerződésből (referenciaszám: 192388RB06) még fennálló 
251.240.960,- Ft tartozás összegének végtörlesztéséhez szükséges dokumentumokat aláírja, és az ehhez 
szükséges nyilatkozatokat megtegye.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Határozat száma:  75/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás 2018. évi költségvetésének a módosítását a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 75/2019. (II. 21.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  76/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a határozat 1-3. számú melléklete szerint a Társulás 2019. évi 
költségvetését a következő főösszegekkel: 
 
A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi fő összege: 149 124 618,- Ft 

ebből: 

A.) - működési bevétel: 6.350.000,- Ft 

- működési kiadás: 7.452.540,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -1.102.540,- Ft, melyet a 2018. évi pénzmaradvány finanszíroz. 

B.) - felhalmozási bevétel: 131.774.618,- Ft 

- felhalmozási kiadás: 141.672.078,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 9.897.460,- Ft, melyet a 2018. évi pénzmaradvány 
finanszíroz.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
(A 76/2019. (II. 21.) sz. képv. test. határozat mellékletei a Jegyzői Irodán tekinthetőek meg!) 

 
 



Határozat száma:  77/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja, hogy Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től felvett hitelét a 2019. évben végtörlessze.” 

 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  78/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás a 2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti tartalommal és támogatja a belső ellenőrzési feladat ellátásával 80.000,- Ft+Áfa 
összegben a Vincent Auditor Kft. (Dabas, képviseli: Lisztes-Tóth Linda) megbízását.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  79/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás a 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 4. 
számú melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  80/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a Társulás 2019. évi költségvetését a következő főösszegekkel: 

A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi f ő összege 3.219.979.549, - Ft 

ebből: 

A.) – 2019. évi működési bevétel: 10.235.000, - Ft 

–  2019. évi működési kiadás: 11.621.549, - Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -1.386.549,- Ft, melyet a 2018. évi pénzmaradvány finanszíroz 
 

B.) – 2019. évi felhalmozási bevétel: 0,- Ft 

– 2019. évi felhalmozási kiadás: 3.208.358.000, - Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: -3.208.358.000,- Ft, melyet a 2018. évi pénzmaradvány 
finanszíroz. 

C) A társult önkormányzatok 2019. évi működési hozzájárulás befizetése 105.000, - Ft/év.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  81/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a támogatási szerződés módosítását az alábbi tartalommal: 
„Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy 
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves 
megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” 
elnevezésű projekt keretében 2017.12.18-án aláírt és 2019. január 7. napjával módosított hatályos támogatási 
szerződés a „Tájékoztatás a „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” projekt állásáról” dokumentumban részletezett módosított műszaki tartalommal elkészített és 



2019.01.18-án az NHKV Zrt. felé benyújtott és az NHKV Zrt. által elfogadásra kerülő 69-es kérelem szerinti 
módosuljon.”” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  82/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó 
üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  83/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Maruzsné Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító 
okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az 
ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer  forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
M u n k a s z e r z ő d é s 

módosítás 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről 
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

- székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
- cg.száma: 10-09-034320 
- adószáma: 24756107-2-10 
- képviseli: Hatvan Város Önkormányzata alapító képviseletében Horváth Richárd 

polgármester  
 - mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  

Maruzsné Németh Beáta 

 - szül.idő: Hatvan, 1970. október 3. 
 - anyja neve: Orosz Erzsébet 
 - adóazonosító jele: 8378952037 
 - lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi u. 32. 
 - mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ A szerződő felek megállapítják, hogy a munkavállaló a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. munkáltatóval 2013. 
október 14. napján munkaszerződést kötött, mely munkaszerződést a Felek 2015. december 17. napján egységes 
szerkezetbe foglalva módosítottak.  
 
2./ A szerződő felek a fenti munkaszerződés 2. pontját 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal egyező és közös 
akarattal az alábbiak szerint módosítják: 
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  



Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint 
gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban 
foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 550.000,-Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint/hó  
 
Szerződő Felek között 2015. december 17. napján egységes szerkezetbe foglalva módosított munkaszerződés jelen 
módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a 
Munkáltatót illetik meg.  
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 
saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. február 21. 
 

Maruzsné Német Beáta 
Munkavállaló 

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
képv.: Horváth Richárd polgármester Hatvan Város 

Önkormányzata alapító képviseletében 
Munkáltató 

 
Határozat száma:  84/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 
 

Célprémium feladat kiírás 
 
Maruzsné Németh Beáta, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft (továbbiakban GSZ60 Kft) ügyvezető igazgatója 
részére.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a GSZ60 Kft 2019. évi üzleti tervét.  

A képviselő-testület a 2019. évi  üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság 
eredményes működése és a stabil likviditási helyzet  megőrzése érdekében,  az ügyvezető részére az alábbi célprémium 
feladatokat határozza meg.  

1./  Az üzleti tervben rögzített 1.245 eFt adózás előtti eredmény elérése. 

Kifizethető prémium: a 2019. évi  éves alapbér 10%-a.  Terv alatti teljesítés esetén prémium nem fizethető, 
terv-feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.   

Értékelés és kifizetés határideje: A 2019.  évi  beszámoló jóváhagyásakor. 



2./  A lakásüzemeltetési üzletágnál fontos mutató a lakók felé 2019. évben ténylegesen kiszámlázott díjak ( a 
tervben 54.560 eFt,)   határidőre történő beszedése. Ezen díjbevételekből  2019. december 31.-én a 
könyvelésben kimutatott vevőkintlévőség nem lehet magasabb mint a 2019. évben kiszámlázott díjak 6%-a. 

Kifizethető prémium:  a 2019. évi éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül 
sor. 

             A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.  
            (a  2019. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2019. év során munkájában súlyos 
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy 
csökkentse. A prémium összege nem haladhatja meg a 2019. évi éves alapbér 20 %-át. 

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 

Hatvan, 2019. február 21.  
 
                                                                     Horváth Richárd 
                                                                        polgármester 

 
Határozat száma:  85/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét 
jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  86/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
Smidné Vereb Julianna ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban 
foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető 
munkabérét havi bruttó 585.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszáznyolcvanötezer forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
 

M u n k a s z e r z ő d é s t 

 m ó d o s í t ó o k i r a t 

 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

 székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2. 
  képviseli: Hatvan Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében: 
       Horváth Richárd polgármester 

mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
 
másrészről:  
 
Smidné Vereb Julianna 

Születési hely és idő: Törökszentmiklós, 1961.12.31. 
Anyja születési neve: Fekete Julianna 
Lakcím: 3013 Ecséd, Akácfa u. 54. 
Adóazonosító jele: 8346971532 



mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2013. december 12. napjától kezdődő hatállyal 
munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza. 
 
2./ Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést 2019. január 1. nap hatállyal 
egyező és közös akarat elhatározással az alábbiak szerint módosítják:  
 

2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
 
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, 
mint gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb 
szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, 
valamint a munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen 
tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  
 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkáltató személyi alapbére: - bruttó 585.000,-Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszáznyolcvanötezer forint 

 
Szerződő Felek között 2013. december 12. napján kelt munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a 
Munkáltatót illetik meg.  
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 
saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. február 21. 
 
 

Smidné Vereb Julianna 
Munkavállaló 

Hatvani Közétkeztetési Kft. 
képv.: Horváth Richárd polgármester Hatvan Város 

Önkormányzata alapító képviseletében 
Munkáltató 

 
Határozat száma:  87/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Smidné Vereb Julianna, a Hatvani Közétkeztetési Kft (továbbiakban Közétkeztetési Kft) ügyvezető igazgatója részére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közétkeztetési Kft 2019. évi üzleti tervét.  



A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az élelmezési napok 
számának növelése és a társaság eredményes működése, vagyonának gyarapítása érdekében az ügyvezető részére az 
alábbi célprémium feladatokat határozza meg.  
 

1) 2019. évben az élelmezési napok száma érje el a 400.000 –es számot. 
   

Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2019. évi éves alapbér 5%-a.  
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor. 
Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os élelmezési nap-szám emelkedés esetén az éves alapbér 
további 1%-a, de maximum 5 %-a fizethető.  
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. (a 2019. évi  
társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 

 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2) Az üzleti tervben rögzített adózás előtti 987 e Ft eredmény elérése. 

 
Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a.  Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül sor. 
 
Értékelés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2019. év során munkájában súlyos 
mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy 
csökkentse. A prémium összege nem haladhatja meg a 2019. évi éves alapbér 20 %-át. 
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2019. február 21.  

 
                                                                     Horváth Richárd 
                                                                        polgármester 

 
Határozat száma:  88/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A. szám alatt, és ennek 
megfelelően módosítja a társaság alapító okiratát a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 
szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és az ezzel 
kapcsolatos egyéb okiratok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2019. február 28. napjával az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei 

 
1.1. A társaság cégneve: Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
A társaság rövidített cégneve: Hatvani Közétkeztetési Kft. 
1.2. A társaság székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
1.3. A társaság telephelyei:  3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 

 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44. 
 3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13. 



 3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 43. 
 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
 3000 Hatvan, Jókai Mór út 9. 
 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51. 
 3000 Hatvan, Rákóczi út 4. 
 3000 Hatvan, Szabadság út 13. 
 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 8. 
 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky út 10. 
 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
 3000 Hatvan, Ratkó József utca 10. 
 3000 Hatvan, 2627/1 hrsz. 
 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 88/2019. (II.21.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2019. február 13. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem: 
KASZ: 36071290 
Hatvan, 2019. február 13. 

 
Határozat száma:  89/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 

Határozat száma:  90/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Bagyinszki Gyula 
ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, 
azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint összegre emeli fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
M u n k a s z e r z ő d é s 

módosítás 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.  

- székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
- cg. száma: 10-09-031348 
- adószáma: 23045741-2-10 
-  képviseli: Hatvan Város Önkormányzata alapító képviseletében Horváth Richárd polgármester 
- mint munkáltató, / a továbbiakban munkáltató / 



másrészről: 
Bagyinszki Gyula 

- lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 20. A lépcsőház 1/1 
- anyja neve: Szeles Erzsébet 
- született: Salgótarján, 1985.07.03. 
- adóazonosító jele: 8432823457 
- mint munkavállaló / a továbbiakban, munkavállaló 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ A szerződő felek megállapítják, hogy a munkavállaló a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. munkáltatóval 
2015. június 30. napján munkaszerződést kötött, mely munkaszerződést a Felek 2016. február 11. napján módosítottak.  
 
2./ A szerződő felek a fenti munkaszerződés 2. pontját egyező és közös akarattal 2019. január 1. napi hatállyal az 
alábbiak szerint módosítják: 
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
Munkavállaló munkaköre: gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltatói jogok gyakorlása és a 
gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban 
foglalt feladatok elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 550.000,-Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint/hó  
 
Szerződő Felek között 2015. június 30. napján létrejött munkaszerződés és az azt módosító 2014. június 26. napján kelt 
módosító okirat jelen munkaszerződést módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a 
Munkáltatót illetik meg.  
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 
saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 
Hatvan, 2019. február 21. 
 
 

Bagyinszki Gyula 
Munkavállaló 

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
képv.: Horváth Richárd polgármester Hatvan Város 

Önkormányzata alapító képviseletében 
Munkáltató 

 
Határozat száma:  91/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 

 
Célprémium feladat kiírás 

 
Bagyinszki Gyula, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban Média Kft) ügyvezető igazgatója részére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Média Kft 2019. évi üzleti tervét.  
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2019. évi 
Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a vállalkozói 
árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg. 

1) Az üzleti tervben rögzített 78.000 eFt vállalkozói árbevétel teljesítése. 
 

Kifizethető prémium: a 2019. évi éves alapbér 5%-a.  
Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor. 
Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-al történő túlteljesítése esetén az éves 
alapbér 0,5%-a, de maximum 5 % fizethető. 
A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. 
 (a 2019. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!) 
 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi éves beszámoló jóváhagyásakor. 

 
2) Feladat, 2019. évben 3 183 eFt adózás előtti eredmény elérése.   

 
Kifizethető prémium: a 2019. évi éves alapbér 10%-a.  

Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.   
Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor. 

 
A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál), hogy a 2019. évre az Önkormányzat és a Média 
Kft között létrejött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. A prémium 
összege nem haladhatja meg a 2019. évi éves alapbér 20 %-át. 
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben 
teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2019. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a 
prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse.  
Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve 
előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2019. február 21.  

 
                                                                     Horváth Richárd 
                                                                        polgármester 

 
Határozat száma:  92/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  93/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 550.000,-Ft, 
azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint összegre emeli fel. 



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
M u n k a s z e r z ő d é s 

módosítás 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.  
 - székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - cg.száma: 10-09-032167 
 - adószáma: 23467323-2-10 
 - képviseli: Horváth Richárd polgármester  
 -mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató / 
másrészről:  
dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
 - születési hely és idő: Pásztó, 1977.12.02. 
 - anyja születési neve: Kelemen Valéria Éva 
 - lakcím: 3060 Pásztó, Dózsa György utca 12. 
 - adóazonosító jele: 8405120335 
 - TAJ:  

- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló / 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./ A szerződő felek megállapítják, hogy a munkavállaló a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. munkáltatóval 2018. január 31. napján munkaszerződést kötött.  
 
2./ A szerződő felek a fenti munkaszerződés 2. pontját 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal egyező és közös 
akarattal az alábbiak szerint módosítják: 
 
2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg: 
 
Munkavállaló munkaköre:  ügyvezető 
 
- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:  
 
Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság 
alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok 
elvégzése. 
 
A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a 
Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri 
leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó 
feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.  

 
Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel 
és szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
 - Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 550.000,-Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszázötvenezer forint/hó 
 
Szerződő Felek között 2018. január 31. napján megkötött munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a 
Munkáltatót illetik meg.  
 
Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon 
saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták. 
 



Hatvan, 2019. február 21. 
 
 

dr. Borbás Zsuzsanna Éva 
munkavállaló 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 

képv.: Horváth Richárd polgármester Hatvan Város 
Önkormányzata alapító képviseletében 

munkáltató 
 

Határozat száma:  94/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 
 
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
3000 HATVAN, Kossuth tér 2. 
 

Célprémium feladat kiírás 
 

Dr. Borbás Zsuzsanna, a Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft 
(továbbiakban: Múzeum Beruházó Kft) ügyvezető igazgatója részére.  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Múzeum Beruházó Kft 2019. évi üzleti tervét.  

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2019. évi 
Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése, nettó árbevétel 
növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat 
határozza meg.  

1) Az üzleti tervben rögzített összesen: 21 720 eFt nettó árbevétel (a terv részletezése szerint: Jegy-rendezvény 
7 560 eFt; Iroda bérlet: 14.160 eFt) teljesítése. 
 
Kifizethető prémium: a 2019. évi éves alapbér 10%-a. 
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.  
Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os nettó árbevétel emelkedés esetén az éves alapbér további 
1%-a fizethető.  
  
Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

2) A Múzeum Beruházó Kft éves energia költsége (gáz-áram-víz) nem haladhatja meg a tervben rögzített 10 200 
eFt-ot.  
 
Kifizethető prémium:  
Az éves tényleges energia költség tervezet szint alatti tartása esetén a 2019. évi éves alapbér  
5 %-a, plusz a tervezett éves energia költség minden további 1%-os megtakarítása esetén a 2019. évi éves 
alapbér 0,5% -a, de maximum 5 %.  
(Esetleges szolgáltatói áremelések esetén a tervezett érték korrigálásra kerül, a naturális mutatók - m3, KW,- 
terv-szerinti értékére ). 
A kifizetés feltétele, hogy a takarékossági intézkedések mellett, a jogszabályokban előírt helység-
hőmérsékleteket és megvilágítási értékeket biztosítani kell! 
 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 
2019. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!); és a 2019. évre az Önkormányzat és a Múzeum Beruházó Kft 



között létrejött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. A prémium összege 
nem haladhatja meg a 2019. évi éves alapbér 20 %-át. 
A képviselő testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben 
teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2019. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a 
prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. Egyebekben az Önkormányzat 
gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók. 
 
Hatvan, 2019. február 21. 

                                                                     Horváth Richárd 
                                                                        polgármester 

 
Határozat száma:  95/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  96/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs 
alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén  
− a társaság 2018. évi mérlegbeszámolójáról történő határozathozatalnál (53.243 eFt egyező Eszköz-Forrás 

oldallal, 2.523 eFt mérleg szerinti eredménnyel), 
− a Felügyelőbizottság jelentéséről szóló határozathozatalnál, 
− az elfogadott mérlegbeszámoló és annak mellékleteinek Cégbíróságon történő letétbe helyezéséről szóló 

határozathozatalnál 
a határozatok elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Lestyán Balázs alpolgármestert arra, hogy a taggyűlésen akként 
szavazzon, hogy a taggyűlés a Felügyelőbizottság jelentését tudomásul veszi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Lestyán Balázs alpolgármester 

 
Határozat száma:  97/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs 
alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja:  
− A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. 

évi bevételi tervét 61.270 eFt-ban határozza meg. 
− A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. 

évi ráfordításait 57.795 eFt-ban határozza meg.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Lestyán Balázs alpolgármester 

 
 

Határozat száma:  98/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs 
alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja: 
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., cégjegyzék 
száma: 10-09-029615, adószáma: 22128702-2-10) Taggyűlése a Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával 
– munkaszerződés módosítása útján – Göndör János Tibor (született: Miskolc, 1973. február 6., anyja neve: 
Hallgató Jolán, adóazonosító jel: 8387521124) 3300 Eger, Kallómalom utca 80. 3. emelet 10. szám alatti lakost 
bízza meg 5 évre szóló határozott időtartamra 2019. február 22. napjától 2024. február 21. napjáig. 



A taggyűlés az ügyvezető igazgató havi bruttó munkabérnek összegét – a jelenlegi Munkaszerződésben rögzített 
további feltételek változatlanul hagyása mellett – 2019. március 1. napjától kezdődően 737.000,- Ft, azaz bruttó 
Hétszázharminchétezer forintra módosítja. 
A Taggyűlés felhatalmazza Szabó Róbertet, mint a Heves Megyei Önkormányzat tag törvényes képviselőjét, hogy 
Göndör János Tibor ügyvezetővel megkötendő munkaszerződés módosítást a jelen határozatban foglaltak szerinti 
tartalommal a Kft. képviseletében aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. 
F e l e l ő s  : Lestyán Balázs alpolgármester 

 
Határozat száma:  99/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet feladatainak 
ellátására az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4031 
Debrecen, István utca 6.) kötött szerződést 2019. március 1-től közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat melléklete szerinti szerződést 
módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
FELADAT ÁTADÁSI-ÁTVÁLLALÁSI SZERZ ŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

mely létrejött egyrészről 
Hatvan Város Önkormányzata 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester 

mint feladatot átadó Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről az 
 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.  
székhelye: 4031 Debrecen, István utca 6. 
cgj.: 09-09-017078;  
képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa 
bankszámlaszáma: 10918001-00000043-83210005,  
adószáma: 20612469-2-09), 
 
mint a feladatot ellátó Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
mellett. 
 

1. Szerződő Felek között 2017. január 1-ei hatállyal feladat átadási-átvállalási szerződés jött létre egészségügyi 

szolgáltatás ellátására, központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás biztosításának vonatkozásában. Hivatkozott 

szerződés III. pontja 2019. március 01-ei hatállyal az alábbiak szerint módosul: 

„III. 1. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás díjának fedezetéül a Megrendelőnek az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III.03.) Korm. rend. alapján a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésének a központi orvosi ügyeleti 

ellátásra biztosított támogatás összege, továbbá a Megrendelő által biztosított Önkormányzati kiegészítés 

szolgál, melynek összege: bruttó 40 Ft/lakos/hó. 

2. Megrendelő ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse. Jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy az ebben 
foglalt ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződés az OEP és a Szolgáltató között érvényesen 
létrejöjjön.” 

3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás mértéke 

központilag megemelésre kerül, az Önkormányzat által jelen szerződés-módosítás 1. pontjában vállalt 



önkormányzati kiegészítő díjazás mértékét, a szerződés finanszírozási feltételeit a NEAK finanszírozás 

emelkedésének figyelembevételével Felek újratárgyalják.”  

2. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal 

hatályban tartják.  

3. Jelen szerződésmódosítás 5 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 2 példány a 

Megrendelőt, 3 példány a Szolgáltatót illeti meg. 

4. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják 

Debrecen, 2019. február …     Hatvan, 2019. február … 

                           
……………………………………… ……………………………………… 

Szolgáltató Megrendelő 
 
 
Ellenjegyzem: dr. Szikszai Márta 
                                  jegyző               
 
 
Ellenjegyzem: Bánkutiné Katona Mária 
                               pü. ellenjegyző 
 

 
Határozat száma:  100/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet feladatainak 
ellátásához szükséges többlet kiadást, 40,- Ft/fő/hó összegben, a 2019. évre vonatkozóan összesen 8.284.000,- 
Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében biztosítja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  101/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lőrinci Város Önkormányzatával (székhelye: 3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26.) együttműködési megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. Az 
együttműködés célja az EFOP-1.8.2-17-2017-00019. kódszámú „Praxisközösség létrehozása a Selypi 
medencében” című pályázat keretében az egészségnapi rendezvények programjának segítése, szakmai 
továbbképzéseken való részvétel, valamint szóróanyagok készítése és eljuttatása a célcsoport tagjaihoz. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről Lőrinci Város Önkormányzata, mint a Lőrinci Praxisközösség fenntartója 
(székhely:3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) képviseli: Víg Zoltán polgármester – (a továbbiakban: Lőrinci 
Praxisközösség)  
 
másrészről:  Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) Képviseli: Horváth Richárd 
polgármester 
együttesen:  Együttm űködő Felek  között alulírott napon, az alábbiak szerint: 
 
Preambulum 
 
Felek rögzítik, hogy Lőrinci Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.8.2-



17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” tárgyú felhívásra 
sikeres pályázatot nyújtott be „Praxisközösség létrehozása a Selypi medencében” címmel (a továbbiakban: 
Projekt), az abban meghatározott feladatok végrehajtására. A Projekt azonosítója: EFOP-1.8.2-17-2017-00019. A 
jelen megállapodás célja, hogy az Együttműködő felek a Projekt keretében történő közös tevékenységüket 
együttműködési megállapodás formájában megerősítsék.  
 
I. A Megállapodás célja 
 
Együttműködő felek kijelentik, hogy közös feladatuk együttműködés megvalósítása az alábbi feladatokban: 

− A korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmódszokások javítása, az egyének egészségük iránti 
felelősségének-, az öngondoskodás képességének erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges 
tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása a lakosság és speciális, magas kockázatú 
célcsoportok körében.   

− Az együttműködés keretén kiemelt szerepet kapnak a szív - érrendszeri betegek, a cukorbetegek, a 
túlsúllyal élők, az alacsony fizikai aktivitásúak, a dohányosok, a nagyivók, a fel nem ismert depresszióval 
élők, a krízishelyzetben lévők, az öngyilkossági veszélyeztetettséggel élők, az idősek és a 0-18 éves 
gyereket nevelő szülők.   

− A praxisközösség működésének kiemelt feladata az alapellátási és népegészségügyi feladatok jobb 
összehangolása, egészség centrikus szemlélet erősítése, többletszolgáltatások nyújtása az alapellátás 
keretében, a lakóhelyhez közel.   

 
II. A Megállapodás tárgya 
 
Az együttm űködés keretében felek kötelezettséget vállalnak az alábbiak megvalósítására: 
 

- Közösen szervezend ő és/vagy végrehajtandó egészségfejlesztési rendezvé nyek.  
A felek vállalják, hogy a Lőrinci Praxisközösség által szervezendő egészségnapi rendezvények 
programját előzetesen egyeztetik és a lehetőségeik szerint segítik a program megvalósítását.  
  
- A szakmai továbbképzéseken való közös részvétel   

A Lőrinci praxisközösség térítésmentesen lehetőséget biztosít az önkormányzati dolgozók, óvodai és 
iskolai pedagógusok, szociális ágazatban dolgozók, polgárőrök részére az általa szervezett alábbi 
szakmai továbbképzéseken való részvételre: 

- Öngyilkosság intervencióra fókuszáló tréning.  
- Elsősegély oktatás óvodai és iskolai pedagógusoknak.   
- Iskolai szemléletformáló programok az iskolai felső tagozatos osztályokban.  
- Egészséges idősödés című előadás sorozat, havonta legfeljebb 2 alkalommal.  
- Idősek fizikai aktivitását őrző csoportok szervezése.  
- Szűrővizsgálatok háziorvosi indikáció alapján: audiométeres hallásszűrés, maculadegeneráció 

szűrés. 
  
- Szóróanyagok közös készítése, eljuttatása a célcs oport tagjaihoz.  
A felek vállalják, hogy a két fél által készített, az egészségfejlesztés tárgykörben készített 
szóróanyagokat, információs kiadványokat összehangolják, a szóróanyagok terjesztésében 
együttműködnek. 

 
III. Kapcsolattartás 
 
III.1. Hatvan Város Önkormányzata részéről kapcsolattartásra jogosult: Horváth Richárd polgármester (telefon:06-
37- 542- 338, email: polgarmester@hatvan.hu) 
 
III.2. A Lőrinci Praxisközösség részéről kapcsolattartásra jogosult: Földiné Zsemlye Katalin (telefon: 06 70 601 
1440, e-mail: zsemlyekati@gmail.com) 

 
III.3. A Felek közötti kapcsolattartás szóban és írásban történhet, azonban a szóban megtett nyilatkozatok 
érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik félhez haladéktalanul írásban is eljuttassa. 
 
IV. Vegyes rendelkezések 
 
IV.1. Együttműködő felek a jelen együttműködési megállapodás által szabályozott együttműködés során 
tudomásukra jutott bizalmas adatokat, információkat a titoktartásra vonatkozó szabályok szerint kötelesek kezelni, 



megőrizni, azokat csak a jelen együttműködési megállapodás megvalósításának céljából használhatják fel. 
Együttműködő felek vállalják, hogy ezen adatokat, információkat üzleti titokként kezelik, ezeket sem a 
megállapodás időtartama alatt, sem pedig azt követően a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
harmadik személy(ek) tudomására nem hozzák, illetve semmilyen módon nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a 
jogszabályon, valamint a hatósági vagy bírósági határozaton alapuló közlést. 

 
IV.2. Együttműködő felek egymás nevét, logóit, márkaneveit, védjegyeit a nyilvánosság előtt csak a jogosult fél 
előzetes írásbeli engedélyével használhatják. 
 
IV.3. Együttműködő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás együttműködési szándékot fejez ki, nem hoz létre 
kizárólagosságot az Együttműködő felek között, továbbá a jelen együttműködési megállapodás az Együttműködő 
felek számára nem jár anyagi kötelezettségvállalással sem egymással, sem harmadik személyekkel szemben. 
 
IV.4. Az Együttműködő felek fenti közös céljuk megvalósítása érdekében tevékenységüket összehangolják, a 
stratégiai tervezésben, monitorozásban együttműködnek és egymást a megállapodás tárgyával kapcsolatban 
folyamatosan tájékoztatják.  
 
IV.5. Jelen 2019. november 30-ig tartó határozott időre szóló Megállapodás csak mindkét, a jelen megállapodást 
aláíró fél írásbeli megállapodásával módosítható, egészíthető ki vagy szüntethető meg.  
 
V. Záró rendelkezések  
 
Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen három számozott oldalból álló Megállapodást, mely három, egymással mindenben megegyező eredeti 
példányban készült, Együttműködő felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Lőrinci, 2019. február     . 
 
 ...............................................................  ...............................................................  
 Víg Zoltán  Horváth Richárd 
 Polgármester  Polgármester 
 Lőrinci Város Önkormányzata Hatvan Város Önkormányzata 
 

Határozat száma:  102/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján tűzifa, német brikett és kőszén 
vonatkozásában a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cégjegyzékszám: 10-09-032989 székhelye: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116. képviseli: Koroknai István) – mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlattevővel – köt adás-vételi szerződést az alábbi egységárak alapján: 
tűzifa: ömlesztett tűzifa esetén bruttó 3500.- Ft/q, hasogatott tűzifa esetén bruttó 3800,- Ft/q; német brikett: bruttó 
88,- Ft/kg; borsodi kőszén: bruttó 4.000,- Ft/q.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 30. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  103/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, fa-brikett vonatkozásában a 
STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi zártkörűen működő Részvénytársasággal (cégjegyzékszáma: 01-10-012495 
székhelye: 1109 Budapest, Ceglédi út 1-3. fióktelepe: 3000 Hatvan, Radnóti tér 11.) – mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevővel – köt adás-vételi szerződést bruttó 75,- Ft/kg egységáron.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 30. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
 
 
 



Határozat száma:  104/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján, propán-bután gázpalack 
vonatkozásában a FLAGA Hungária PB-gáz kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(Cégjegyzékszáma: 13-09-100877 székhelye: 2010 Budaörs, Puskás Tivadar utca 14.) – mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevővel – köt adás-vételi szerződést bruttó 4.000,- Ft/db egyedi sorszámmal ellátott 
gázbónusz áron.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 30. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  105/2019. (II. 21.) 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 Fajka Marcell, Kis Marcell, Nagy Zsombor, Nyeste Sára, Czank 
Krisztián, Kollár Zsombor Mihály, Wagner Vajk, Barabás Bendegúz, Dombóvári Zalán, Kelemen Dávid, Tábi 
Hanna, Luklider Eliza Villő és Szabó Lilla 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 520.000,- Ft – azaz Ötszázhúszezer forint – 
támogatást biztosít. A támogatás pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében 
a szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” költséghelyen betervezésre került.” 

 
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:  106/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi közfoglalkoztatási feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  107/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú határozata 
alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok elvégzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Via Plaza Kft. (székhely: 1186 Budapest, 
Tövishát u. 1. IV. em. 12.) ajánlattevőnek az 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást megindító 
felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi feltételnek.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  108/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú határozata 
alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok elvégzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Via Plaza Kft. (székhely: 1186 Budapest, 
Tövishát u. 1. IV. em. 12.) ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást megindító 
felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt valamennyi feltételnek.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  109/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú határozata 
alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok elvégzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) 



bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz nettó 154.609.727.-Ft + 
ÁFA, összesen bruttó 196.354.353.-Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 48 hónapos jótállásnak, 
illetve az előírtakhoz képest 36 hónap szakmai többlet tapasztalattal rendelkező szakember bevonásának a 
vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe 
betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  110/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 3/2019. (I. 16.) számú határozata 
alapján indult, „Rákóczi út és Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok elvégzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) 
bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz nettó 89.324.868.-Ft + ÁFA, 
összesen bruttó 113.442.582.-Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 48 hónapos jótállásnak, illetve az 
előírtakhoz képest 36 hónap szakmai többlet tapasztalattal rendelkező szakember bevonásának a vállalását 
tartalmazó ajánlatot. 
A szerződések teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe 
betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  111/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a VMC Consulting Kft.-t (székhely: 
1025 Budapest, Csejtei u. 16.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
990.600.-Ft megbízási díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a kapcsolódó pályázat Támogatási Szerződésének 
megkötéséig Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre került, a Támogatási 
szerződés megkötése esetén pedig pályázati forrásból válik biztosítottá.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 5. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  112/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár 
utca 49-51.), a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.), a Hatvani Napsugár 
Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) 
épületein megvalósított napelemes rendszerek műszaki dokumentálásával a SERVICO Kft.-t (székhely: 3011 
Heréd, Rákóczi út 33.) bízza meg bruttó 749.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési feladatok között a 
„vagyongazdálkodás” költséghelyen betervezésre került.” 
 
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:  113/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.) tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Tízpróba Magyarország Kft. „Sportból a legtöbbet 2019! 
Tornaterem felújítás” című pályázati felhívására az iskola által benyújtott pályázatot és a szükséges hozzájáruló 
nyilatkozat polgármester által történt aláírását.” 
 
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:  114/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gáspár András 
Bajtársi Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) a TOP CLLD „Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” 
című, TOP-7.1.1-16-H-092-3 kódszámú kiírás keretében megvalósítandó Gáspár András szobrot a hatvani 
2630/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, természetben a Hatvan, Radnóti téren, közterületen 
elhelyezze. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  115/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) együttműködési megállapodást köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. Az együttműködés 
célja az egyesület pályázati céljának megvalósítása a TOP CLLD „Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, 
TOP-7.1.1-16-H-092–3 kódszámú kiírásra benyújtandó kérelmének megfelelően. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Együttműködési megállapodás 

 
A megállapodás létrejött egyrészt:  

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

 
másrészt: 

Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3. (Levelezési cím: 3000 Hatvan, Klapka u. 32.) 
Adószám: 19142481-1-10 
Képviseli: Kőszegi Ferenc Béla egyesületi elnök 

között (a továbbiakban együtt: megállapodó felek) az alábbiak szerint: 
 

Történelmi hőseink emlékének megőrzése kötelességünk, a nemzeti identitástudatunk záloga. Ezt felismerve a 
magállapodó felek szükségesnek látják egy városi történelmi emlékhely kialakítását Gáspár András tábornok szobrának 
létrehozásával és elhelyezésével, amely az 1848-as forradalomhoz, illetve a dicsőséges Hatvani csatához kapcsolódó 
ünnepi megemlékezések méltó színterévé válhat. 

A történelmi emlékhely kialakítására a Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) pályázatot nyújt be a 
Területfejlesztési Operatív Program CLLD „Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című, TOP-7.1.1-16-H-092–3 
kódszámú kiírásra, melyből a kialakítandó szobor építési költségeit kívánja fedezni.  

Hatvan Város Önkormányzata az egyesület kezdeményezését támogatja és hozzájárul, hogy a szobor a Radnóti 
téren, a hatvani 2630/12 hrsz.-ú földrészleten, közterületen kerüljön felállításra. Az önkormányzat a megvalósítás során 
a tervezési, előkészítési, tereprendezési munkálatokat elvégzi. 

A fentiek alapján a megállapodó felek vállalják: 
 

Hatvan Város Önkormányzata vállalja: 
• A közterületen megvalósuló szobor felállításához a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
• A szükséges közműegyeztetésekben részt vesz. 
• A szobor zsűriztetéséhez bizottságot jelöl ki, amely bizottságnak legalább egy-egy tagja az egyesület és az 

önkormányzat képviselője, valamint egy szobrászművész legyen. 
• A szükséges tervezési és tájrendezési feladatokat elvégzi. A felmerült kérdéseket az egyesület képviselőjével 

közösen, helyszíni bejárás során egyezteti. 
• A tereprendezési és alapozási munkálatokat elvégzi, illetve elvégezteti, és azt legkésőbb a pályázat ütemezése 

szerinti határidőig az egyesület kivitelezője részére átadja. 
• A helyi történelmi emlékhely éjszakai megvilágítása megtervezésének és kivitelezésének lehetőségét 

megvizsgálja. A világítás nem része a pályázati projektnek. 
• Az elkészült szobor karbantartásához szükséges munkálatokat elvégzi. 



• A helyi rendezvények sorába beilleszti a szobornál (helyi történelmi emlékhelynél) tartandó 
megemlékezéseket. 

 
A Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) vállalja: 

• A TOP-7.1.1-16-H-092–3 kódszámú, „Kisközösségek fejlesztése Hatvanban” című kiírás keretében pályázik a 
szobor elkészítésének anyagi hátterének biztosítására. 

• A szükséges beszerzési eljárásokat lefolytatja, a kivitelezőt kiválasztja. 
• Részt vesz a tervezett szobor zsűrizésében. 
• Közreműködik a tervezési és műszaki ellenőrzési feladatokban. 
• Biztosítja és szervezi a műalkotás kivitelezője és a Hatvan Város Önkormányzata által megbízott, az alapozási 

munkálatokat végző kivitelező közötti egyeztetéseket. 
• A történelmi emlékhely környezetének tisztántartásához a lehetőségeihez mérten, elsősorban élőmunka 

biztosításával, hozzájárul. 
• Az egyesületi rendezvények sorába beilleszti szobornál (helyi történelmi emlékhelynél) tartandó 

megemlékezéseket. 
 
A megállapodó felek vállalják, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladataikat betartják, és azokat a város 

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

előzetes értelmezés után 5 példányban aláírnak. 
 
Hatvan, 2019. február 22. 
 
 ------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
Hatvan Város Önkormányzata Gáspár András Bajtársi Egyesület 
  (Hatvan) 

 Képviseli: Horváth Richárd Képviseli: Kőszegi Ferenc Béla 
 polgármester egyesületi elnök 

 
Határozat száma:  116/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház jelenlegi közös 
képviselője, a Hatvani Városgazdálkodási Kft. „felszámolás alatt” (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) közös 
képviseleti joga megszüntetésének és az új közös képviselő megválasztásának tárgyában összehívandó 
társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a társasház jelenlegi közös képviselőjének közös 
képviseleti jogát megszünteti, a társasház új közös képviselőjének a Perfekt-Rich Kft.-t (3000 Hatvan, Gáspár 
András u. 1/C.) megválasztja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (új közös képviselő megválasztására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  117/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról 
szóló beszámolót.” 
 
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:  118/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználására 
vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint: 
 

− Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal) 3.500.000,- Ft.” 
 

H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok 
végrehajtására) 

F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

Határozat száma:  119/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Illegális hulladéklerakók felszámolása" című felhívásra 
pályázatot nyújt be, amelynek célja a Hatvan városban fellelhető illegális hulladéklerakók felszámolása. Az 



igényelt támogatás összege bruttó 3.000.000.- Ft. A támogatás intenzitása 100%. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  120/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mitsubishi L200 típusú, NGV-849 
forgalmi rendszámú gépjárművet legalább bruttó 4.600.000,- Ft, azaz Négymillió-hatszázezer forint kikiáltási 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 22. (pályázat kiírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Pályázati felhívás  

 
A nyílt pályázati eljárásként meghirdetett versenyeztetés meghirdetője: 
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; tel.: 542-300) 
 
A versenyeztetés eljárási rendje: Pályázati eljárás 
 
A pályázat tárgya: Mitsubishi L200 típusú, NGV-849 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítése. 
  
Az értékesítésre kínált gépjármű adatai, egyéb jellemzői:  
A gépjármű tulajdonjoga kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzatát illeti meg. 
- rendszám: NGV-849 
- gyártmány: Mitsubishi KAOT L200 
- gyártási év: 2015. 
- hajtóanyag: diesel 
- teljesítmény: 100kW 
- saját tömeg: 1937 kg 
- együttes tömeg: 2850 kg 
- henger űrtartalom: 2477 cm3 
- járműkategória: személygépkocsi 
- színe: fehér 
- környezetvédelmi osztályba sorolás: 14 
- km óraállás (2019. február 19-én): 63.500 km 
- márkaszervízben vezetett szervízkönyv, garantált, leellenőrizhető, (számlák rendelkezésre állnak) - - 100% gyári fény, 
- új 4 évszakos terepgumi 
 
A pályázati ajánlattétel feltételei: 
Minimális vételár: bruttó 4.600.000,- Ft, azaz bruttó Négymillió hatszázezer forint, mely értéket el nem érő vételár 
ajánlat esetén a gépjárművet elidegeníteni nem lehet. 
 
Ajánlati biztosíték: a minimális bruttó vételár 10 %-a, ami 460.000,- Ft, azaz Négyszáz hatvanezer forint, mely az 
alábbi számlára fizetendő: 
Hatvan Város Önkormányzata Költségvetési Elszámolási Számla (Kereskedelmi és Hitel bank Zrt. 
10403538-49575051-56561001) 
Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetén 
visszafizetésre kerül az elbírálást követő 30 napon belül. 
 
Fizetési feltétel: szerződéskötéskor egy összegben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait (magánszemély: név, anyja neve, születési hely és idő, személyi 
szám, adóazonosító jele, lakcím; gazdasági társaság: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, cégjegyzésre 
jogosult személy neve) annak megjelölését, hogy a Mitsubishi  gépkocsira vonatkozik a pályázat, a vételi ajánlatot, a 
vételár megfizetésére vonatkozó és más pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, az ajánlati biztosíték 
befizetéséről szóló igazolást.  
 
A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje, helye, módja:  2019. március 14. 12.00 óra 
Helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda Titkárság, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 



Módja: A pályázati ajánlatokat zárt , címzés nélküli, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban „Mitsubishi”  
jeligével ellátva kell benyújtani. 
 
Pályázati ajánlatok bontásának ideje, helye, elbírálása: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság soron 
következő ülésén, a bizottság által; a  bontás helye: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatvan – tanácskozó terem. 
Az elbírálás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésén történik. 
A pályázati ajánlatok elbírálását követően a nyertes pályázó kiértesítésre kerül. Nyertes pályázó az a természetes vagy 
jogi személy, aki a jelen felhívásnak megfelelő tartalmú érvényes pályázatot benyújtók közül a legmagasabb vételárat 
ajánlja meg, 
 
Szerződéskötés: Az adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázóval a döntésről való kiértesítéstől számított 30 
napon belül kezdeményezi Hatvan Város Önkormányzata. 
 
Ajánlati kötöttség: A pályázati ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázati ajánlatok nem 
módosíthatóak, az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi 
határidőtől számított 90 napig kötött az ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója egyik ajánlattevővel sem kíván 
szerződést kötni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot arra, hogy a beérkezett pályázati ajánlatok elbírálását 
követően a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
Pályázat kiírója javasolja: A későbbi esetleges viták elkerülése céljából a fentieken túl, a pályázó saját felelősségére 
és költségére szerezzen be minden olyan további kiegészítő információt a pályázat tárgyáról, amely a befektetési, 
vásárlási szándék körültekintő megalapozásához szükséges lehet. 
 
További Információk:   
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 
Telefon: 37/542-361, Fax: 37/542-313, e-mail cím: koltsegvetes@hatvan.hu 
Személyesen: ügyfélfogadási napokon Rékasi Éva osztályvezetőnél. 

 
Határozat száma:  121/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületén történő közvilágítás fejlesztési 
munkálatok elvégzésével (91 db lámpatest, 7 db faoszlop, 1 db kandeláber, 225 m légkábel, 25 m földkábel 
felszerelése) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 15.988.811,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között 
6.613.872,- Ft erejéig a „Közvilágítás bővítése 2018. évi maradvány” terhére, 8.602.949,- Ft erejéig a „Közvilágítás 
bővítése” költséghelyen és 771.990,- Ft erejéig városüzemeltetési kiadások között Kondek Zsolt képviselői kerete 
terhére betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  122/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete nyugati 
szárnyának villamos energia ellátását biztosító kábel javítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 450.850,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési kiadások között a 
„Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  123/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes fák és cserjék beszerzésével, valamint hatvani 
helyszínre szállításával a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízza meg bruttó 
574.802,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre került.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. március 4. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 
Határozat száma:  124/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4. em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási 
munkáival bruttó 21.967.744,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
(egységár bruttó 10.033,- Ft/m2). 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 
kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezésre került.” 

 
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:  125/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátor Tábor Táborhely bekötőútja és a Bányató közötti 1700 
méter hosszú rossz állapotú külterületi földutas szakasz javítási munkáival összesen 6800 m2 felületen a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 7.990.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 
között a „Külterületi út javítás” költséghelyen betervezésre került.” 

 
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:  126/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében 
lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáival a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 
13.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg az alábbi bruttó egységárak 
figyelembevételével 
 

Oldószeres 
kézi fehér 
festés  

Oldószeres 
kézi sárga 
festés  

Oldószeres 
gépi fehér 
festés  

Tartós kézi 
fehér festés  

Tartós kézi 
sárga festés  

Tartós gépi  
fehér festés  

3.175,-Ft / m2 3.302,-Ft / m2 3.175,-Ft / m2  7.122,-Ft / m2 7.366,-Ft / m2 7.122,-Ft / m2 

 
bruttó 2.000.000,-Ft keretösszeg erejéig. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 
kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen betervezésre került.” 

 
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:  127/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város területén telepített forgalomtechnikai küszöbök 
karbantartásával a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt 500.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) keretösszeg erejéig az alábbi bruttó 
egységárak figyelembevételével: 
 

Hiányzó elem pótlása +  
a rögzítéshez szükséges 
anyagok  

Meglévő elem  
újrarögzítése  

Kiszállás  

6.500,- Ft/elem 3.500,- Ft/elem díjmentes 

 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 
kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre került.” 

 
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:  128/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és leszállításával a 
CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az alábbi bruttó egységárak 
figyelembevételével 
 

Megneve-
zés 

Horganyzott 
acéloszlop 
(76×3500) 

Rögzítő-bilincs 
(76 mm, 
csavarokkal) 

Oldal-akadály 
tábla 
(250×1000) 

Háromszög alakú 
KRESZ 
tábla (600) 

Kör alakú KRESZ 
tábla 
(600) 

Egységár  5.500,-Ft 572,-Ft 5.651,-Ft 3.937,-Ft 6.858,-Ft 

 

Megneve-
zés 

Kiegészítő 
tábla 
(175×350) 

STOP tábla 
(600) 

Kültéri panoráma 
tükör 
(600) 

Kültéri panoráma 
tükör 
(900) 

Parkolásgátló elem 
(poller) gömbfejjel, 
dupla 
felületkezeléssel 
(horganyzott oszlop 
RAL 9005 színre 
szinterezetten)/ 
76x1250mm 

Egységár  2.096,-Ft 8.573,-Ft 24.765,-Ft 31.623,-Ft 14.605,-Ft 

 
bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára összességében 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 
kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre került.” 

 
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:  129/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes utcanévtáblák legyártásával a CSP Trade Kft.-t 
(székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 13.) bízza meg az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 
 
Megnevezés  
 

Utcanév tábla 700x300 
(1-10 db) 

Utcanév tábla 700x300 
(10+ db) 

Utcanév tábla 700x300 
(település címerével, 
'Belváros' felirattal) 

Egységár  9.081,-Ft / db 6.373,-Ft / db 6.922,-Ft / db 

 
bruttó 3.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 
kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre került.” 
 
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:  130/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes utcanévtáblák elhelyezésével a MÉZSORÁS Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 
 
Megnevezés  
 
 

Utcanév tábla telepítése kerítésre vagy 
falra 

Utcanév tábla telepítése új oszlopra, telepítési 
segédanyagokkal, szállítással, táblák 
rögzítésével 

Egységár  2.600,-Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

7.000,-Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

 



1.500.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési 
kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen betervezésre került.” 

 
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:  131/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein lévő vízvételi helyek vízminta-vételezési 
és általános vízkémiai, valamint bakteriológiai szempontból történő 2019. évi vízminta-vételezési és ellenőrzési 
munkálataival bruttó 18.630,- Ft/alkalom egységáron, továbbá a bezárt és rekultivált „dögkút” ellenőrzésére 
szolgáló monitoring kút mintavételi munkálataival bruttó 10.440,- Ft/alkalom egységáron a Techno-víz Kft.-t (5000 
Szolnok, Vízmű u. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 500.000,-Ft 
keretösszeg erejéig történő felhasználással. A kiszállás költsége bruttó 4.572,- Ft/alkalom, mely a keretösszegbe 
beleszámít. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre került a Környezetvédelmi 
feladatok költséghelyen bruttó 300.000,- Ft erejéig, valamint a Dögkút monitoringozása költséghelyen bruttó 
200.000,- Ft erejéig.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (a munkák befejezésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  132/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt csapadékvíz 
elvezető csatornák gépi tisztítási munkáival a Papi Clean Kft.-t (székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 15.) bízza meg bruttó 
920,- Ft/m, 26.000,- Ft/óra, egységárakon bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési kiadások között a 
„Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 22. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  133/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos mérnöki 
közreműködői feladatok ellátásával a Mátravíz Bt.-t (székhely: 3243 Bodony, Petőfi u. 24.) bízza meg bruttó 
12.700,- Ft/óra egységáron bruttó 300.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési kiadások között a 
„Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen betervezésre került.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 22. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  134/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Czuczor G. u. 16. szám alatt lévő lakóépület és 
melléképület bontási műszaki leírásának az elkészítésével és a bontási munkák elvégzésével a Füziexportbau 
Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 2.667.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a városüzemeltetési feladatok között a 
„vagyongazdálkodás” költséghelyen betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 4. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  135/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2019. (I. 16.) számú képviselő-testületi határozatot 
hatályon kívül helyezi.” 

 



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

 
Határozat száma:  136/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Gloreco Hungary Kft. 
(székhely: 7625 Pécs, Tettye tér 1.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 5331/21 
hrsz.-ú, 5331/27 hrsz.-ú, 5331/41 hrsz.-ú és 5331/42 hrsz.-ú ingatlanokon található, a Gloreco Hungary Kft. 
tulajdonában álló vasúti műtárgyak (kitérő, vágány, ütközőbak, alépítmény) bontásához. 
A műtárgyak bontása során a munka- és balesetvédelmi szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  137/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a VARIABAU Vegyesprofilú 
Építőipari és Kereskedelmi Kft. (székhely: 3300 Eger, Trinitárius utca 2.) részére a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon a HE-04/EPO/00060-39/2017 számú építési engedély 
alapján létesülő Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnokhoz új gáz csatlakozó vezeték saját 
nevére történő igényléséhez, az ezzel kapcsolatos teljes körű közmű ügyintézéshez, amely magában foglalja a 
kapacitás igénylés bejelentését, a csatlakozási kérelem benyújtását, a csatlakozási szerződés megkötését, és a 
csatlakozási díj megfizetését is, azzal a feltétellel, hogy a beruházás befejezését követően az építtető a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére díjmentesen köteles átadni a gázvezetéket.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  138/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
 „Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Zöldgazdaság 
Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére a víziközművek energiahatékonyságának 
fejlesztése tárgyában támogatási kérelmet nyújtson be energiahatékony szivattyúk beszerzésére az alábbiak 
szerint: 

1. Ivóvíztermelés, kutak - Hatvan vízbázis 4 darab termelő kútba új energiahatékony búvárszivattyúk beszerzése 
és beépítése: 5.500.000,- Ft + ÁFA önerő, valamint 5.500.000,- Ft + ÁFA pályázati forrás, összesen: 11.000.000,- 
Ft + ÁFA. 

2. Ivóvíztermelés, nyomásfokozó - Hatvan Déli vízműgépházba 2 db új energiahatékony nyomásfokozó szivattyúk 
beszerzése és beépítése: 7.000.000,- Ft + ÁFA önerő, valamint 7.000.000,- Ft + ÁFA pályázati forrás, összesen: 
14.000.000,-Ft + ÁFA. 

3. Szennyvízhálózat - Hatvan Boldogi úti és Újélet úti szennyvízátemelőkbe 4 db szennyvízszivattyú, valamint 
SmartRun intelligens vezérlőegység beszerzése és beépítése: 8.000.000,- Ft + ÁFA önerő, valamint 8.000.000,- 
Ft + ÁFA pályázati forrás, összesen: 16.000.000,- Ft + ÁFA. 

A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását azzal a kikötéssel adja meg, hogy a vízmű köteles a beruházás 
során a szakmai-, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
A beruházásokhoz az önrészt az ivóvíz ágazat körében a Heves Megyei Vízmű Zrt. saját forrásból biztosítja, a 
szennyvízágazat körében az önrészre a bérleti díj nyújt fedezetet.  
Hatvan Város Önkormányzata a beruházás során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
szándéknyilatkozat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (vízmű értesítésére, szándéknyilatkozat aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 138/2019. (II. 21.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  139/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi u. 4.) udvarán lévő műanyag zöld színű hullámlemezből készült tetőszerkezet felújítási 



munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
668.528,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között a 
„2019. évi intézményfelújítás” költséghelyen betervezésre került.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 4. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  140/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2018. évi 
felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal.” 
 
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 

 
2018. évi végrehajtott intézményfelújítási, tervsze rű és időszerű  
karbantartási feladatterv  
I. Elvégzett feladatok intézményenként  (bruttó E Ft)  
Óvodák    
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 1 477 
Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Z s. út 10.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tető javítási, felújítási munkák 3 040 
villámvédelmi hiányosságok megszüntetése (5 db levezető szigetelése) 445 
érintésvédelmi hiányosságok javítási munkái 1 982 
Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)    
napelemes pályázat kapcsán felmerülő tetőhéjazat felújítási munkák 4 141 

Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi  B. út 44.)    
1 db gyermekmosdó teljes felújítása új szennyvíz nyomvonal kiépítésével együtt 3 397 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat    
Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)    
A pillangó csoport udvarán a játékok felülvizsgálati jegyzőkönyve alapján  
ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges. 

508 

érintésvédelem 135 
Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
érintésvédelem 100 
Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 534 
Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 502 
I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 604 
orvosi rendelő ideiglenes áthelyezés  245 
belső kerámia falburkolat javítása 143 
II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 623 
Hatvani Galéria (3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem és tűzvédelem 1 480 
Hatvany Lajos Közérdek ű Muzeális Gy űjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.)   
hangcsillapítás 360 
VI-X. sz. körzeti feln őtt háziorvosi és V-VI. sz. körzeti fogorvosi rendel ő  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/a.)   
Érintésvédelem, villámvédelem 153 
ereszjavítási munkák 115 
III-IV. számú körzeti gyermekorvosi és véd őnői szolgálat  
(3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 4/a.)   
kerítés ideiglenes elbontási munkái 117 
kültéri lámpa telepítése 56 



Általános Iskolák    
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetít ő és Képességfejleszt ő Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 191 
Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 Hatvan, Szaba dság u. 13.)   
főzőkonyha villám- és tűzvédelme 166 
Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan,  Bajcsy Zs. út 8.)   
tálalókonyha érintés-, villám- és tűzvédelme 261 
  
Összesen:  20 775 

 
 
2019. évi áthúzódó intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű  
karbantartási feladatterv  
II. Áthúzódó feladatok intézményenként  (bruttó E Ft)  
I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 
10.)  
bejárat felújítása 928 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, K ossuth tér 2.)   
érintésvédelem, villámvédelem 1 200 
Liszt Ferenc M űvelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros L. út 6-8.)   
épületgépészeti engedélyezési és kiviteli tervezési munka 369 
épületvillamossági kiviteli tervezési munka 1 016 
  
Összesen:  3 513 

 
I. és II. Összesen:  24 288 

 
 

Határozat száma:  141/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 2019. évi 
felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felosztását.” 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

2019. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási feladatterv 

Tervezett feladatok intézményenként (bruttó eFt) 
Óvodák   

Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós A. u . 3.)   
6 db gyermekmosdóban elválasztófalak cseréje 600 

tisztasági festés folyosókon, mosdókban 1 000 
1 db csoportszoba laminált padló burkolatának cseréje (Méhecske csoport) 500 

Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13 . )   
Tornaszoba felújítása, kb. 50 m2 linóleum csere szalagparkettára, lábazat javítása, 

lambéria bontása, 3 db radiátor cseréje, festés 1 900 
Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi  B. út 44.)   

1 db gyermekmosdó teljes felújítása új szennyvíznyomvonal kiépítésével együtt  3 000 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.)    

parkolóhelyek kialakítása 2 000 
Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösma rty tér 1.)   

udvari járda, tároló épület előtti terület térkövezése 2 000 
Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út  13.)   

A bejárati kapu felújítása térkő rámpa kialakításával 500 
Hatvani Csicserg ő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.)   

hőszigetelt padlásfeljáró ajtó beépítése 200 
pincelejáró ajtó kialakítása 200 



Általános Iskola   
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (3000 Ha tvan, Rákóczi út 4.)   

előtető felújítása 700 
Rendelők   

II. számú körzeti gyermekorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Horváth M. út 21.)   
homlokzati nyílászárók cseréje  2 000 

I., III. és IV. számú körzeti feln őtt háziorvosi rendel ő (3000 Hatvan, Bástya u. 10.)   
tisztasági festés 1 000 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat   
Idősek Ellátása Id ősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós A. u. 5.)   

iroda linóleum padlóburkolat cseréje (10 m2) 100 
épület tisztasági festése, mázolása 500 

Hajós úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Hajós A. út 1.)   
menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 

ellenőrzés során jelzett hiányosság) 200 
2 db párakapu kiépítése (kormányhivatal előírása alapján)  400 

Mohács úti Bölcs őde (3000 Hatvan, Mohács u. 3.)   
udvari szegélyek javítása (téglaburkolat bontása, lábazati vakolat készítése) 

(kormányhivatal előírása miatt szükséges) 204 
menekülési útvonal jelzőlámpáihoz szükséges akkumulátorok cseréje (munkavédelmi 

ellenőrzés során jelzett hiányosság) 200 
Óhatvani Véd őnői Szolgálat (3000 Hatvan, Horváth M. u. 17.)   

folyosó vizes falának rendbetétele, épület tisztasági festése, mázolása 650 
Anyatejgy űjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 8.)   

épület tisztasági festése, mázolása 500 
tartalékkert 16 646 

Összesen: 18 354 
 

Határozat száma:  142/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény beszámolóját a 
Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetésével összefüggő 2018. évi bevételeiről és 
kiadásairól.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (elfogadásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

Határozat száma:  143/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 21-es számú főút Bercsényi út és Kandó Kálmán utca közötti 
szakaszán a rossz állapotú aszfaltos, illetve betonjárdák javítási munkáival összesen 256 m2 felületen a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 5.460.644,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 
között Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére betervezésre került.” 
 
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:  144/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva hozott 2018. évi döntéseiről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  145/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2018. évi döntéseiről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 



 
Határozat száma:  146/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2018. évi átruházott 
hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 

 
Határozat száma:  147/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
2018. évi átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolót.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke 

 
Határozat száma:  148/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2018. 
évben, átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
Határozat száma:  149/2019. (II. 21.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Lakásügyi Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott 2018. évi határozatainak végrehajtásáról adott bizottsági elnöki beszámolót elfogadja.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 

 
 

* * * 
 
 

K I V O N A T  
Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2019. február 21-én 

 megtartott ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 

Napirendi pont címe:  
Tájékoztató a 2019. évi útkarbantartási feladattervről 

Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester 
Kivonat szövege: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


