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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezésér ől, valamint az azokért fizetend ő díjak mértékér ől 
szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módo sításáról 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

szóló 16/2007. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba és 2019. február 2-án hatályát veszti 

 
Hatvan, 2019. január 30. 
 
 dr. Szikszai Márta Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 

1. melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez 
„2. melléklet a 16/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 

 
 

1. Házasságkötés és házassági évfordulós ünnepségek többletszolgáltatásának ellentételezéseként 
fizetend ő díjak: 

 
Nászinduló gépzenei kísérettel bruttó 2.540.- Ft 
Pezsgős pohárköszöntő bruttó 1.270.- Ft 
Emléklap bruttó 1.270.- Ft 
Emléklap díszborítóban bruttó 2.540.- Ft 
Gyertyagyújtás bruttó 1.270.- Ft 
Homokszórás bruttó 8.000.- Ft 
Pezsgős pohár (2 db gravírozva a ceremónia után elvihető) bruttó 10.000.- Ft 

 
 
 

2. Névadó esetén többletszolgáltatás ellentételezése ként fizetend ő díjak: 
 

Virág (1 szál) bruttó 1.270.- Ft 
Emléklap bruttó 1.270.- Ft 
Pezsgős pohárköszöntő bruttó 1.270.- Ft 

 



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. JANUÁR 30-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI  

 
Határozat száma:  11/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 30-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. Közmeghallgatás 
2. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2018. évi beszámolójáról 
3. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és Körzete Alap- és Középfokú Diáksport 

Bizottsága 2018. évi beszámolójáról 
4. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtott felhalmozási célú támogatás 

elszámolásának módosításáról 
5. Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák fejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
6. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről 
7. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői részére megállapított illetmények 

emeléséről 
8. Előterjesztés a közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
9. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat dolgozói létszámának bővítéséről, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Szakmai Program mellékletének módosításáról 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások 

megkötéséről 
11. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány támogatásáról 
12. Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
13. Előterjesztés a Hatvani csata emlékmű felújításáról 
14. Előterjesztés emléktábla elkészíttetési és elhelyezési munkáiról 
15. Előterjesztés önkormányzati honlapok rendszerfenntartási és karbantartási feladatainak ellátásáról 
16. Előterjesztés a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások megindításáról 
17. Előterjesztés a Rákóczi út és a Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő környezetrendezési feladatok 

elvégzéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról 
18. Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges munkálatok 

elvégzéséről 
19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat ismételt 

kiírásáról 
20. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában 

megkötendő szerződésről 
21. Előterjesztés a Hatvan 43001 számú transzformátor állomás áthelyezésével kapcsolatos megállapodásról 
22. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2019. évre vonatkozó sírhely-

gazdálkodási tervéről 
23. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről 
24. Előterjesztés az Idősek Klubja épületének nyílászáró cseréjéről 
25. Előterjesztés szakértői vélemény beszerzéséről 
26. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda lapostetős részének javításával kapcsolatos döntésekről 
27. Előterjesztés a hatvani 4854 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való lemondásról 
28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 
29. Előterjesztés a Harang utca útépítési tervének elkészítéséről 
30. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák megrendeléséről 
31. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 

megrendeléséről 
32. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 
33. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzési és telepítési munkáiról 

Előterjeszt ő, előadó a 2-33. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
34. Egyebek” 

 
Határozat száma:  12/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 166. (II. 22.), 399. (V. 30.), 448. (VI. 27.), 669., 679., 680., 
686., 688., 706., 707., 708., 711., 712., 713., 718., 719. (X. 25.), 722., 723., 724. (XI. 19.), 728., 729., 730., 745., 
755., 757., 758., 762., 765., 766, 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 778., 779., 782., 783., 784., 



785., 786. (XI. 29.), 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 801., 802., 803., 804., 807., 809., 
811., 814., 815., 816., 817., 821., 825., 826. (XII. 13.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.” 

 
Határozat száma:  13/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Akácfa utca 3.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja, továbbá az egyesület elnökének 
tájékoztatását a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2018. december 31-i hatállyal történő jogutód nélküli 
megszűnéséről tudomásul veszi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 4. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  14/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Alapfokú Diáksport Bizottsága 2018. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 8. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  15/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Diáksport Tanács Hatvan és 
Körzete Középfokú Diáksport Bizottsága 2018. évi működéséről szóló beszámolóját.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 8. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  16/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) a 722/2018. (IX. 19.) számú és a 723/2018. (IX. 19.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
megkötött támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Támogatási szerződést módosító okirat 

 

Amely létrejött egyrészről  
Hatvan Város Önkormányzata (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; KSH törzsszáma: 15729394-8411-321-10; 
adószáma: 15729394-2-10; bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575051-56561001; 
képviseli: Horváth Richárd polgármester; (a továbbiakban: Támogató) 
másrészről a  
 
Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.; adószáma: 19136840-1-10; 
bankszámlaszáma: OTP Bank 11739054-20132149; tel.: 06-30/221-39-76; képviseli: Ofella Zoltán elnök (a 
továbbiakban: Támogatott) 

között az alábbiak szerint: 

Előzmények: 
Felek egyezően adják elő, hogy Hatvan Város Önkormányzata a Támogatott részére 29.083.762,- Ft, azaz 
Huszonkilencmillió-nyolcvanháromezer-hétszázhatvankettő forint összegű támogatást biztosít a 2018. évi 
költségvetésben a felhalmozási kiadások terhére. 
 A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 

-  a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programja keretében megvalósított fejlesztéshez 
 bruttó 1.790.700,-Ft 

- műfüves kispálya felújítására, 81 férőhelyes parkoló kialakítására, 363 m2 nagyságú rekortán felület 
kialakítására bruttó 14.346.409,- Ft 

- 3 db kisbusz beszerzésre bruttó 9.450.000,- Ft 
- pályakarbantartó gép beszerzésre bruttó 3.496.653,- Ft. 



Felek között a támogatás nyújtásáról támogatási szerződés jött létre. 

Ezen előzmények után Felek az előzményi részben megjelölt támogatás nyújtásáról szóló szerződést a következők szerint 
módosítják: 

1. Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés 4. pontjában az eredeti 
szöveg helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„ 4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Támogató a 
Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a céljelleggel kapott összeg rendeltetésszerű 
felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb  
- 2019. január 31. napjáig a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programja keretében 
megvalósított fejlesztéshez nyújtott bruttó 1.790.700,-Ft,  
- 2019. július 31. napjáig a műfüves kispálya felújítására, 81 férőhelyes parkoló kialakítására, 363 m2 nagyságú 
rekortán felület kialakítására bruttó 14.346.409,- Ft, 3 db kisbusz beszerzésre bruttó 9.450.000,- Ft, 
pályakarbantartó gép beszerzésre bruttó 3.496.653,- Ft., összesen 27.293.062,- Ft 
összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé, valamint szakmai beszámolóját benyújtani a 
mellékletét képező dokumentumokkal együtt.” 

 
2. Felek megállapodnak, hogy a támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés 5. pontjában az eredeti 

szöveg helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„5. A támogatásról a vonatkozó rendelet mellékletét képező elszámoló lap kitöltésével, szakmai beszámolóval, 
saját nevére, 2018. évre, illetve 2019. év június 30. napjáig kiállított számlával, vagy felhasználást igazoló 
pénzügyi bizonylatokkal kell elszámolni. A számláknak és bizonylatoknak a Gazdálkodási Iroda által hitelesített 
másolatnak kell lenniük. A szakmai beszámolót és a kitöltött elszámoló lapot a mellékelt számlával, vagy 
felhasználást igazoló pénzügyi bizonylatokkal a 4. pontban feltüntetett határidőre a Gazdálkodási Irodára kell 
benyújtani.” 

 
3. Jelen támogatási szerződést módosító okiratot Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Hatvan, 2019. január     . 

 
 

   

Az Önkormányzat képviseletében  Az Egyesület képviseletében 
Horváth Richárd  Ofella Zoltán 

polgármester  elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
 
………………………………………. 
 Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 

 
Határozat száma:  17/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata óvodáinak fenntartására és 
fejlesztésére vonatkozó – a határozat mellékletét képező – koncepciót a 2019-2023. évek közötti időtartamra 
elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a koncepcióban foglaltak végrehajtására, illetve a végrehajtás 
koordinálására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. (hatályba lépésre); folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda, és a Gazdálkodási Iroda útján; Hatvan 

Város Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményvezetői 
 

(A 17/2019. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 
 

Határozat száma:  18/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 



2019/2020. tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában javasolja a Heves Megyei 
Kormányhivatalnak, hogy a Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák körzethatárai 
áttekintése kapcsán egy új utcát az alábbiak szerint soroljon be a körzetekbe: 

- Hatvani 5. Számú Általános Iskola körzetébe: Repce utca 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti 
tér 2.) fenntartásában lévő általános iskolákhoz tartozó kötelező felvételt biztosító körzethatárok 2019/2020. 
tanévre szóló meghatározásának véleményezése tárgyában a 675/2018. (X.25.) és a 809/2018. (XII.13.) számú 
képviselő-testületi határozataiban foglaltakat fenntartja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is javasolja az általános iskolákhoz tartozó kötelező 
felvételt biztosító körzethatárok meghatározása során az arányosság megtartását úgy, hogy azzal a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek arányos beiskolázása 
is biztosítva legyen figyelemmel az évtizedek óta kialakult gyakorlatra, valamint arra, hogy a gyermekek szülei 
élhessenek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (2) bekezdésében foglalt szabad 
iskolaválasztás jogával.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 15. (a véleményezés megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  19/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) igazgatójának, Valló Edének az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  172.883,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés legalább 10%-ban történő 
hasznosítás alapján:  0,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  22.117.- Ft 
- összesen: 195.000,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  127.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék  26.000.- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)  10.000,- Ft 
- egyéb pótlékok (szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék)  7.000,- Ft 
- mindösszesen:  410.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  20/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 
Hatvan Kossuth tér 12.) igazgatójának, Márkus Mariann-nak az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  159.515,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  35.485,- Ft 
- összesen:  195.000,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  176.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%), (2017.02.01.- 2022.01.31.)  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék  24.000,- Ft 
- mindösszesen:  440.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  21/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér, 
5331/24 hrsz.) intézményvezetőjének, Sinkovics Erikának az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és 



közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  252.405,- Ft 
- további szakképesítés, szakképzettség elmerésével összefüggő illetmény növekedés:  17.668,- Ft 
- összesen:  270.073,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  87.100,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):  45.000,- Ft 
- kulturális illetménypótlék:  37.800,- Ft 
- középfokú idegennyelvtudás pótlék:  10.000,- Ft 
- mindösszesen:  450.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  22/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla út 2.) intézményvezetőjének, Havassy Kálmánnak az illetményét 2019. január 1. napjától a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, 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: 
- garantált illetménye:  154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:  40.670,- Ft 
- összesen kerekítve:  195.000,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  305.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):  50.000,- Ft 
- mindösszesen:  550.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  23/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) intézményvezetőjének, Semperger Katalinnak az illetményét 2019. január 
1. napjától a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- garantált illetménye:  197.735,- Ft 
- garantált illetményt növelő további szakképesítése (10 %):  19.774,- Ft 
- összesen kerekítve:  217.500,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész) 2019.12.31-ig:  213.349,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):  50.000,- Ft 
- szociális ágazati összevont pótlék:  89.151,- Ft 
- mindösszesen:  570.000,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  24/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) intézményvezetőjének, Pető Lászlónénak az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  438.480,- Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,- Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2017.08.01.-2022.07.31.) 15.000,- Ft  
- Kereset összesen:  526.560,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 



Határozat száma:  25/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán u. 13.) intézményvezetőjének, Simon Attilánénak az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  365.400,- Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,- Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2015.09.01.-2021.06.30.) 15.000,- Ft  
- Kereset összesen:  453.480,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  26/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós 
A. u. 3.) intézményvezetőjének, Nagy Zsoltnénak az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  411.075,- Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,- Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2015.09.01.-2021.06.30.) 20.000,- Ft  
- Kereset összesen:  504.155,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  27/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai u. 
9.) intézményvezetőjének, Varsányiné Kondek Mónikának az illetményét 2019. január 1. napjától a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
- Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  401.940,- Ft 
- Intézményvezetői pótlék (40%)  73.080,- Ft 
- Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés) (2016.07.01.-2021.06.30.) 10.000,- Ft  
- Kereset összesen:  485.020,- Ft” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
Határozat száma:  28/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a helyi közművelődési koncepció, illetve 
a helyi közművelődési rendelet módosításának a helyi közművelődési intézmények vezetőinek bevonásával 
történő előkészítésre. 
A képviselő-testület kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy a Közművelődési Kerekasztal létrehozását, illetve 
működését támogatja, a Kerekasztal megalakulását követően a közművelődést érintő döntéseinek meghozatala 
során a Kerekasztal véleményét lehetőségeihez mérten figyelembe veszi.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. (rendeletalkotásra) 
  2019. december 31. (közművelődési koncepció elkészítésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 



Határozat száma:  29/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
álláshelyeinek számát 2019. február 1. napjától 1 fővel bővíti, és így összesen: 97,5 álláshellyel hagyja jóvá.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  30/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú mellékletét az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  31/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Szakmai programjának 2. számú mellékletét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 1. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 

 
Határozat száma:  32/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodásokat köt a 2019. évre vonatkozóan a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), mely értelmében a 
Hatvani Városi Strand területének használatát, 1 óra időtartamban, a hivatalos nyitvatartási idő után, korlátlan 
alkalommal térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, 
térítésmentesen felhasználható 5 db szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. A 
képviselő-testület a megállapodások aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 28. (a megállapodások aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma:  33/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az Országos Mentőszolgálat Hatvani 
Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Teleki út 40.), mely értelmében a Hatvani Városi Strand területét az 
OMSZ hatvani állománya számára nyitvatartási idő után, heti 1 alkalommal 1 óra időtartamra sportfoglalkozás 
céljára térítésmenetesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, 
térítésmentesen felhasználható 5 db szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. A 
képviselő-testület a megállapodás aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. február 28. (a megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 

 
Határozat száma:  34/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány (székhelye: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 16.) részére 60.000,- Ft + Áfa, azaz Hatvanezer forint + Áfa támogatást nyújt az 
alapítvány és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet által megrendezendő jótékonysági bál költségeinek 
fedezetére. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben, a „Polgármesteri keret” költséghelyen tervezésre kerül.” 
 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 4. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 



Határozat száma:  35/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth téren található 
2994/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő Hatvani csata emlékmű (1848-as szobor) felújítási munkáinak elvégzésével Nagy 
István József restaurátort (adószámos magánszemély, székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 
322.200,- Ft (önkormányzatot terhelő kifizetés mindösszesen 353.615,- Ft) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  36/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1849. évi tavaszi hadjárat 170. évfordulója alkalmából egy 
97x69 cm méretű emléktábla elkészítésével és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületén történő 
elhelyezésével Laczik Csaba egyéni vállalkozót (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka György utca 17.) bízza 
meg 1.580.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  37/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a www.hatvan.hu és a www.hatvankartya.hu internetes oldalak 
rendszerfenntartási és karbantartási feladatainak ellátásával a Kreatív-Nova Kft.-t (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 
7. I/10.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 150.000 Ft/hónap (ÁFA mentes) 
összegben. 
A 2019. évre vonatkozóan a szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül, a továbbiakban az önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben tervezni kell.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 8. 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
Határozat száma:  38/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat megvalósításával összefüggésben 
„Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beruházás becsült értéke nettó 427.390.338.-Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 
365.914.961.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 427.390.338.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
6.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  39/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat megvalósításával összefüggésben „Piac 



épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít uniós 
eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beruházás becsült értéke nettó 607.652.472.-Ft 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 
280.803.957.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 607.652.472.-Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
6.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  40/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Rákóczi út egyes szakaszait érintő 
környezetrendezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Paj-Team Racing 
Kft.-t (székhely: Budapest, Hock János utca 4–6. I/1.) bízza meg bruttó 1.016.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  41/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út egyes szakaszait érintő 
környezetrendezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Paj-Team Racing 
Kft.-t (székhely: Budapest, Hock János utca 4–6. I/1.) bízza meg bruttó 584.200,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  42/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő 
ápolásával a CSENTER Erdészeti Kft.-t (székhely: 3065 Hasznos, Alkotmány út 56.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.145.540,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  43/2019. (I. 30.) 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 1. (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: 100 kW 
- saját tömeg: 1937 kg 
- együttes tömeg: 2850 kg 
- henger űrtartalom: 2477 cm3 
- járműkategória: személygépkocsi 
- színe: fehér 
- környezetvédelmi osztályba sorolás: 14 
- km óraállás (2019. január 25-én): 63.500 km 
- márkaszervízben vezetett szervízkönyv, garantált, leellenőrizhető, (számlák rendelkezésre állnak) - - 100% gyári fény, 
- új 4évszakos 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. február 18. 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:  44/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi 
feladatainak ellátása” tárgyában a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, 
Szentendrei út 202.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 2.253,- Ft + 
ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi és 2020. évi 
költségvetéseibe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. január 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  45/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (székhely: 3525 
Miskolc, Dózsa György u. 13.) az Ady Endre könyvtár 3000 Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti volt épületének 
udvarán található Hatvan 43001 számú transzformátor állomás áthelyezéséről. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 1. (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(A 45/2019. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  46/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény által készített 2019. 
évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet.” 
 
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:  47/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Horváth Tihamér egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza 
meg bruttó 5.069.046,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  48/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre szükséges balkonnövények beszerzésével és 
hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg 
2.334.260,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  49/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre szükséges muskátlik beszerzésével és hatvani 
helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 
7.156.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  50/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Hajós A. u. 5. szám alatt 
lévő Idősek Klubja épületének a gazdasági bejárati ajtajának a cseréjével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 254.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  51/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajós Alfréd úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós A. u. 1.) 
épületének szakszerű kijavítási módjának meghatározására vonatkozó épületszerkezeti szakértői vélemény 
elkészítésével a P & D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. 2/9.) bízza meg bruttó 
330.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  52/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. szám alatti (hatvani 
2599 hrsz.-ú) ingatlanon található Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 9,26 x 28,76 m méretű lapostetős részének a 
felújítás munkáival a Füziexportbau Építőipari Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A) bízza meg bruttó 
14.988.511,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  53/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky utca 10. szám alatti épületének felújítására a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú pályázat 
keretében a Peristil Építészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 6725 Szeged, Vám tér 3/A) 
megkötött fővállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munkák hibás teljesítése miatt szavatossági igényt 
érvényesít a kivitelezővel szemben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási cselekmények – beleértve a 
peres eljárás kezdeményezését is – lefolytatására.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (cselekmény megindítására) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere 

 
Határozat száma:  54/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 4854 helyrajzi számú kivett lakóház, 
udvar művelési ágú 643 m2 nagyságú földrészletet 4.000.000,- Ft vételáron nem kívánja megvásárolni, 
elővásárlási jogával nem él.”  
 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 7. (tájékoztatás megküldése) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 



Határozat száma:  55/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  
 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1. szám 
alatti lakás felújítási munkáinak (elektromos és vízvezeték hálózat felújítása, gázkonvektor cseréje, 2 db beltéri 
nyílászáró cseréje, laminált és hideg padlóburkolatok fektetése, szaniterek, csaptelepek, konyhabútor, gáztűzhely 
telepítése, valamint energetikai tanúsítvány és érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése) elvégzésével a 
DONANDMEN-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 12. II. em. 5.) bízza meg bruttó 2.340.400,- Ft (Áfa-
mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 10. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  56/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Harang utca hiányzó szakaszának útépítési és 
csapadékvíz-elvezetési engedélyezési és kiviteli tervének az elkészítésével a Monaliza Bt.-t (székhely: 3390 
Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.) bízza meg bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 18. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  57/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára szükséges birtokjogi 
munkák elvégzésével Kepes Ádám egyéni vállalkozót (székhely: 3011 Heréd, Kápolna utca 39.) bízza meg, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a határozat melléklete szerinti bruttó egységárakkal, bruttó 
2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat városüzemeltetési 
feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
(Az 57/2019. (I. 30.) sz. képv. test. határozat melléklete a Jegyzői Irodán tekinthető meg!) 

 
Határozat száma:  58/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára szükséges 
értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező magánszemélyt (lakcím: 3000 Hatvan, 
Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az alábbi 
egységárakkal, bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig erejéig: 
• Társasházi lakás, szövetkezeti lakás és osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanban lévő lakás (házrész) 

 bruttó 15.000,- Ft 
• Családi ház  bruttó 20.000,- Ft 
• Nem lakás célú helyiségek (pl. üzlethelyiségek) bruttó 20.000,- Ft 
• Lakóövezetben lévő beépítetlen területek (építési telkek) bruttó 15.000,- Ft 
• Egyéb beépítetlen területek (pl. felépítmény nélküli ipari telephelyek) bruttó 15.000,- Ft 
• Felépítményekkel rendelkező ipari telephelyek  bruttó 42.000,- Ft 
• Termőföldek, zártkertek, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok bruttó 15.000,- Ft 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az Önkormányzat városüzemeltetési 
feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen betervezésre kerül.” 
H a t á r i d ő  : 2019. március 31. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  59/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a MÉZSORÁS 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 
 
 
 



                           Megnevezés  
 
Cégnév  

Közúti táblák 
bontása  

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése  

Táblák felszerelése  

MÉZSORÁS Kft.  
(3000 Hatvan, 
Kertész utca 64..) 

2.300,-Ft (alanyi ÁFA-
mentes) / db 

5.900,-Ft (alanyi ÁFA-
mentes) / db 

2.300,-Ft (alanyi 
ÁFA-mentes) / db 

 

2.500.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Határozat száma:  60/2019. (I. 30.) sz. képvisel ő-testületi határozat  

 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bibó István utcában található 3 db sérült szalagkorlát 
elbontási, beszerzési és telepítési munkáival, valamint a Robert Bosch úton 65 db elhajló parkolásgátló oszlop 
beszerzési és telepítési munkáival 130 méter hosszú szakaszon a Magyar Plastiroute Kft.-t (székhely: 2310 
Szigetszentmiklós – Lakihegy, Gát utca 4-10.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 
meg bruttó 2.382.330,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül.” 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELELŐS KIADÓ:  Horváth Richárd polgármester 
Szerkesztette:  Lukács László 

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


