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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. MÁJUS 15-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  288/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője lakcímének változásáról és az alapító okirat 
módosításáról 

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi 
beszámolójának elfogadásáról 

3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére 
4. Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
5. Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésről 
6. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
7. Előterjesztés a 2019. évi tavaszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-7. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője megbízásának és közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
Előterjeszt ő, előadó:  Horváth Richárd polgármester” 

 
Határozat száma:  289/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a 
társaság ügyvezetőjének Smidné Vereb Julianna Andreának a lakcíme 3000 Hatvan, Tabán út 26. 4/18. számra 
változott.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. május 16. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  290/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-034409, 
székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát 
módosítja, és a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói 
határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb 
okiratokat aláírja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 16. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Alapító az Egri Törvényszék Cégbíróságon a 10-09-034409 cégjegyzékszámon bejegyzett Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát 2019. május 15. napjával az alábbiak szerint módosítja:  

 

11. Az ügyvezetés és képviselet 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 
Név: Smidné Vereb Julianna Andrea 
Lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út 26. 4/18. 
Az ügyvezetői megbízatás  határozatlan időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. december 12. 
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 

 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 290/2019. (V.15.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 



 
Jelen alapító okiratot módosító okiratot alapító elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratával egyezőt, 
cégszerűen, jóváhagyólag aláírta. 
 
Hatvan, 2019. május 15. 
 

Hatvan Város Önkormányzata 
Alapító 

képviseli: Horváth Richárd polgármester 
Jelen okiratot készítettem 
és ellenjegyzem. 
Hatvan, 2019. május 15. 
KASZ: 36071290 

 
Határozat száma:  291/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 132.684 
eFt egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel és -13.904 eFt összegű eredménnyel elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
május 22. napjáig a társaság részére átadja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  292/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan és 
Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója alapján a 
Társaság -13.904 eFt összegű adózott eredményét elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
május 22. napjáig a társaság részére átadja.” 
H a t á r i d ő  : 2019. május 22. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  293/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére hirdető felületek kihelyezéséhez a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő területekre, valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. kezelésében álló ingatlanokon található, Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában lévő 
autóbusz megállókban vitrines hirdetőfelületek elhelyezéséhez az alábbiak szerint: 
 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon: 

• 4 db 90 cm x 35 cm alapterületű, 200 cm magasságú vitrines hirdetőfelület beszereléséhez autóbusz 
megállókba: 

• a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út és Botond utca kereszteződésénél található autóbusz megállóba, 
mely a hatvani 2331 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, 

• a Hatvan, Kossuth téren található autóbusz megállóba, mely a hatvani 5227/1 hrsz.-ú ingatlanon 
helyezkedik el, 

• a Hatvan, Hegyalja út 90. szám előtt található autóbusz megállóba, mely a hatvani 3653/1 hrsz.-ú 
ingatlanon helyezkedik el, 

• a Hatvan, Rákóczi úton lévő Korona Étterem előtt található autóbusz megállóba, mely a hatvani 
2626/2 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. 

• 1 db 90 cm x 35 cm alapterületű, 200 cm magasságú City Light hirdetőtábla kihelyezéshez a Hatvani 
Járási Hivatal épülete melletti járdaszakaszra, mely a hatvani 2722 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, 

• 2 db 120 cm x 50 cm alapterületű, 250 cm magasságú City Light hirdetőtábla elbontásához a hatvani 
2630/12 hrsz.-ú ingatlanról, (természetben: Hatvan, Radnóti térről), valamint áthelyezéséhez a hatvani 
9271/2 hrsz.-ú ingatlanra (természetben: Hatvan, Csányi úti vásártér területére), és a hatvani 2685/3 
hrsz.-ú ingatlanra (természetben: Hatvan, Bástya utcában található P+R parkolóhoz). 

 



A Magyar Állam tulajdonában lévő, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló ingatlanokon található 
autóbusz megállókban történő elhelyezésre: 

• 4 db 90 cm x 35 cm alapterületű, 200 cm magasságú vitrines hirdetőfelület beszereléséhez autóbusz 
megállókba: 

• a hatvani 895/30 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: Hatvan, Rákóczi út 91. szám előtti autóbusz 
megálló), illetve a hatvani 895/7 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: Hatvan, Rákóczi út 102. szám 
előtti autóbusz megálló) található autóbusz megállókba, 

• a hatvani 2806/10 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium előtti terület, Hatvan, Balassi Bálint út 17.) található autóbusz megállóba, 

• a hatvani 0449 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan- Nagygombos településrészen található 
autóbusz megállóba. 

 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
A kivitelezési munkák megkezdése előtt a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok esetében a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-hez kérelmet szükséges benyújtani, a kérelmező kizárólag az érvényes engedély birtokában kezdheti 
meg a munkákat. 
A kivitelezési munkákat a jogosult saját költségén végezheti el. A fentiekben engedélyezett munka 
vonatkozásában a tulajdonos semmilyen kötelezettséget nem vállal a jogosult felé. 
A munkavégzés során a szakmai, munka és balesetvédelmi előírások maradéktalan betartásáról gondoskodni kell. 
 Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.  
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig érvényes.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 15. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  294/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) 2015. október 30-án a 700/2015 (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat alapján az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közterületeken elhelyezett hirdető berendezések üzemeltetésére 
megkötött szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. június 15. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

ÜZEMELTETÉSI SZERZ ŐDÉS 
– módosításokkal egységes szerkezetben – 

 
Amely létrejött egyrészről: 
Hatvan Város Önkormányzata 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - törzsszáma:   15729394 
 - adószáma:   15729394-2-10 
 - képviseli:   Horváth Richárd polgármester 
 - mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos) 
 
másrészről: 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 - székhelye:   3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 - adószám:   23045741-2-10 
 - cégjegyzékszám:  10-09-031348 
 - képviseli:   Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 - mint üzemeltető (a továbbiakban: üzemeltető) 
 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Az üzemeltetési szerződés tárgya 
 
1./ Jelen okirat aláírásával tulajdonos üzemeltetésbe adja üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi a tulajdonos kizárólagos 
tulajdonát képező a jelen okirat 1. számú függelékében tételesen feltüntetett Hatvan város közterületein elhelyezett 
hirdető berendezéseket. 
 



2./ Az üzemeltetési szerződés hatálya alatt üzemeltető jogosultságot szerez a hirdető berendezések használatára és azok 
bérbeadás jogcímén történő hasznosítására. 
 
3./ A szerződés 2. számú függelékében lévő hirdető berendezésekre az üzemeltetési szerződés nem vonatkozik. 
 

II. Az üzemeltetési szerződés időtartama, díja 
 

1./ Jelen szerződést felek 2015. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra kötik. 
 
2./ Üzemeltető a szerződés tárgyát képező hirdető berendezések üzemeltetéséért havonta összesen 15.000,- Ft + ÁFA 
díjat köteles fizetni. 
 
Üzemeltető a díjat a tulajdonos számlája alapján, az ott meghatározott teljesítési határidőig köteles megfizetni. 
 
3./ Az 1. számú függelék tárgyainak birtokba adása 2015. november 1. napjáig megtörtént. 
 

III. Szerződő felek kötelezettségei 
 

1./ Üzemeltető köteles a hirdető berendezéseket rendeltetésszerűen használni, azokat a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint hasznosítani. A rendeltetésszerű használat, illetve hasznosítás során felmerülő költségeket 
üzemeltető köteles viselni. 
 
2./ Tulajdonos köteles üzemeltető részére biztosítani a hirdető berendezések rendeltetésszerű és zavartalan használatát. 
Amennyiben a hirdető berendezésekben – bizonyítottan nem az üzemeltető tevékenységéből eredendően kár keletkezik, 
úgy azt a tulajdonossal történt egyeztetés után az üzemeltető köteles helyreállítani.  
 

IV. A szerződés megszűnése és megszüntetése 
 

1./ Jelen szerződést a tulajdonos az alábbi eseteken jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani, amelynek alapján a 
szerződés felmondás közlése napján megszűnik: 
 
a./ A szerződés tárgyainak üzemeltető részéről történő szándékos rongálása vagy ismételten előforduló súlyos 
gondatlanságra visszavezethető károkozás, 
b./ Bármely egyéb esetben, amikor üzemeltető magatartása a szerződés célját vagy telesítését súlyosan veszélyezteti, 
különösen, ha az üzemeltető nem gondoskodik a hirdetőfelületek hasznosításáról. 
 
2./ Üzemeltető azonnali hatállyal jogosult a szerződést írásban felmondani, ha tulajdonos a használatba adott hirdető 
berendezések korlátozástól mentes használatát akadályozó vagy kizáró és tulajdonosnak felróható körülményeket 
felszólítás ellenére haladéktalanul nem hárítja el. 
 
3./ A felek megállapodhatnak abban, hogy a szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél részéről sor kerülhet, ha a 
felek súlyos szerződésszegést megvalósító módon bármely jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesznek 
eleget. 
 
4./ Bármely fél jogosult jelen szerződést 60 napos felmondási idő közbeiktatásával indoklás nélkül felmondani. 

 
V. Záró rendelkezések 

 
1./ Felek között vitás kérdés nincs. A felek esetleges vita esetén kötelesek álláspontjaikat egyeztetni, amelynek 
eredménytelensége esetén jogvita esetére értékhatártól függően a Hatvani Járásbíróság, vagy az Egri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
2./ Jelen szerződést Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 700/2015. (X. 29.) számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
3./ Jelen szerződés módosítását Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 415/2017. (VIII. 31.) és a 294/2019. 
(V. 15.) számú határozataival jóváhagyta. 
Jelen szerződést felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg, 
jóváhagyólag írtak alá. 
 
Hatvan, 2019. május 16. 
 
 Hatvan Város Önkormányzata Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
 képviseli: Horváth Richárd polgármester képviseli: Bagyinszki Gyula ügyvezető 
 tulajdonos üzemeltető 



Szerződés 1. számú függeléke 
 

Az önkormányzat hirdető berendezéseinek helyei 
 
1. hatvani 4220/6 hrsz. Horváth Mihály út - Temető utca kereszteződése 1 db tábla 
2. hatvani 3415 hrsz. Balassi Bálint út 114. szám előtt 1 db tábla 
3. hatvani 3292 hrsz. Horváth Mihály út 111. szám előtt 1 db tábla 
4. hatvani 4220/16 hrsz. Horváth Mihály út 14. szám előtt 1 db tábla 
5. hatvani 2763/2 hrsz. Vas Gereben utca - Balassi Bálint út kereszteződése 1 db tábla 
6. hatvani 2723/3 hrsz. Ifjúság útja 2. szám előtt 1 db tábla 
7. hatvani 1184 hrsz. Béke utca 20. szám előtt 1 db tábla  
8. hatvani 5434 hrsz. Kölcsey Ferenc út 40. szám előtt 1 db tábla 
9. hatvani 857/1 hrsz. Apafi utca 35. szám előtt 1 db tábla 
10. hatvani 2331 hrsz. Bajcsy-Zsilinszky út 105. szám előtt 1 db tábla 
11. hatvani 5227/1 hrsz. Kossuth tér 2 db henger 
12. hatvani 2630/8 hrsz. Autóbusz-pályaudvar 1 db tábla 
13. hatvani 510/4 hrsz. Rákóczi út - Mészáros Lázár út kereszteződése 1 db tábla 
14. hatvani 895/16 hrsz. Rákóczi út Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződése 1 db tábla 
15. hatvani 2631/4 hrsz. Radnóti tér 1 db city light tábla 
16. hatvani 4568/54 hrsz. Horváth Mihály út 11. szám előtt 1 db henger 
17. hatvani 5157 hrsz. Horváth Mihály út - Dózsa tér kereszteződés 1 db henger 
18. hatvani 2702/1 hrsz. Bástya utca 1 db henger 
19. hatvani 895/16 hrsz. Rákóczi út 16. sz. előtt 1 db henger 
20. hatvani 895/14 hrsz.       Rákóczi út 45. sz. előtt 1 db city light 
21. hatvani 2685/3 hrsz.  Bástya utcában található P+R parkoló 1db city light 
22. hatvani 9271/2 hrsz.  Csányi úti vásártér 1db city light 
 

Fedett autóbusz váróhelyeknél elhelyezett önkormányzati tulajdonú hirdet ő berendezések helyei: 
 

1. hatvani 5227/1 hrsz.  Kossuth tér 1 db city light 
2. hatvani 4220/6 hrsz. Horváth Mihály út - Temető utca kereszteződése 1 db city light 
3. hatvani 5329/2 hrsz. Radnóti tér 1 db city light 
4. hatvani 5329/1 hrsz. Zagyva-híd Népkert felőli oldal 1 db city light 
6. hatvani 4220/8 hrsz. Horváth Mihály út – Kazinczy utca kereszteződése 1 db city light  
7. hatvani 4220/13 hrsz. Horváth Mihály út – Ratkó József utca kereszteződése 1 db city light  
8. hatvani 4251/2 hrsz. Csányi út 1 db city light 
 
Szerződés 2. számú függeléke 
 
Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában álló és üzemeltetésében lévő hirdető berendezések helyei: 
 
1. hatvani 2331 hrsz.  Bajcsy-Zsilinszky út 37. szám előtti váró 1 db tábla 
2. hatvani 5227/1 hrsz.  Kossuth téren Gyöngyös felőli oldal váró 1 db tábla 
3. hatvani 3653/1 hrsz. Hegyalja út 90. szám előtti váró 1 db tábla  
4. hatvani 2626/2 hrsz. Rákóczi úton lévő Korona Étterem előtti váró 1 db tábla 
5. hatvani 895/30 hrsz. Rákóczi út 91. szám előtti váró 1 db tábla 
6. hatvani 895/7 hrsz. Rákóczi út 102. szám előtti váró 1 db tábla 
7. hatvani 2806/10 hrsz. Balassi Bálint út 17. szám előtti váró 1 db tábla 
8. hatvani 0449 hrsz. Hatvan- Nagygombos településrészen 1 db tábla 
9. hatvani 2722 hrsz.  Hatvani Járási Hivatal épülete melletti járdán 1db city light 

 
Határozat száma:  295/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 210/2019. (III. 28.) számú határozata 
alapján indult, „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés 
megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 20.  (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  296/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 43.125.700.-Ft. 
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez pályázati forrásból bruttó 27.544.510.-Ft, önerő formájában pedig 
bruttó 6.080.605.-Ft összeg áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű, nettó 
43.125.700.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 207/2019. (III. 28.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) Pischné Tóth Andrea Magdolna, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 25. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  297/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan 3. postának az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Rákóczi út 29. szám alatt található épületbe történő áthelyezéséhez szükséges kivitelezési munkához kapcsolódó 
műszaki ellenőri tevékenység elvégzésével Fehérné Rácz Mária alanyi adómentes egyéni vállalkozót (székhely: 
3214 Nagyréde, József A. u. 9.) bízza meg 350.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. május 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  298/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város területén összesen 8 db (5 db forgatható és 3 
db fix) térfigyelő kamera és tartozékainak felszerelésével, valamint a térfigyelő kamerarendszer bővítésével a 
Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 
17.727.466,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között 15.000.000,- Ft erejéig a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” 
költséghelyen rendelkezésre áll, 2.056.507,- Ft erejéig a „Közvilágítás bővítése” költséghelyről kerül 
átcsoportosításra, valamint 670.959,- Ft erejéig az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.” 
  
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  299/2019. (V. 15.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) megkötött vállalkozási szerződést módosítja, mivel a 2019. év tavaszán 
megrendezésre került hulladékgyűjtési akciónapon keletkezett költségek kiegyenlítéséhez a szerződésben 
rögzített keretösszegen felül további bruttó 68.840,- Ft összegű pénzügyi forrást szükséges biztosítani. 
A pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító okirat 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (módosított szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  300/2019. (V. 15.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői 
(magasabb vezetői) feladatait ellátó Havassy Kálmán vezetői megbízásának és határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyának 2019. május 15. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a munkajogi dokumentumok aláírására.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. május 15. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  301/2019. (V. 15.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb 
vezetői) feladatainak ellátásával Török Évát bízza meg 2019. május 15. napjával az intézmény magasabb vezetői 
pályázatának eredményes lefolytatásáig, de legkésőbb 2019. december 31-ig. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
- a „D” fizetési osztály „9” fizetési fokozat garantált illetménye:  96 775.- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  98.225.- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%):  50.000.- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló 
  illetmény(rész) 2019.05.15. napjától 2019.12.31. napjáig:  305.000.- Ft 
- mindösszesen:  550.000.- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 15. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  302/2019. (V. 15.) z.ü. sz. képvis elő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) elnevezésű intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános 
pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal.” 

 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. (pályázati felhívás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Hatvan Város Önkormányzata 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a  alapján 
pályázatot hirdet  

 
 a Hatvani Szolgáltató Intézmény 

 
intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátására. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (4 hónap próbaidő kikötésével) 
 
Foglakoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 15. napjától 2022. szeptember 14. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Hatvani Szolgáltató Intézmény 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
A Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője az intézményvezető.  Felelős az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító 



okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának kellő minőségi szintű ellátásáért. Felel az 
intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves költségvetésének megbízatása alatti időarányos betartásáért, a 
költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Képviseli az intézményt, mint önkormányzati közszolgáltatást 
nyújtó intézményt. Az intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és a 
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) végrehajtásáról a 
helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 
77/1993.(V.12.) Korm. rendelet az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. és 20/A. §-ának a 
rendelkezési az irányadók: 

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
• gazdasági vagy műszaki egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség  
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (telefonos elérhetőség feltüntetése szükséges), mely tartalmazza a 
korábbi munkahelyeket is, 

• a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
• a végzettséget igazoló okmányok, 
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány, 
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. és 43. §- a alapján vele szemben 

összeférhetetlenség nem áll fenn, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint arról 
hogy, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja, 

• nyilatkozat arról, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. szeptember 15. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal humánpolitikai 
munkatársa nyújt a 06-37-542-307-es telefonszámon. 
 
A pályázat érvényessége: 
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályázat az összes tartalmi és formai követelménynek egyaránt megfelel. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati eljárásból. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő HAT/…./2019 azonosító számot, valamint a 
beosztás megnevezését: intézményvezető. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat eredményéről a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő hónap munkaterv szerinti testületi ülése 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu 
- Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja -  www.kozigallas.gov.hu 

 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


